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 ٛبهيد
منذ ظهوره ُب  لقد أدل ا٤بذىب الزيدم إٔب خلق كحدة بشرية متماسكة ُب تاريخ اليمن

أكاخر القرف الثالث ا٥بجرم/ التاسع ا٤بيبلدم، كالذم ٲبثل بداية لظهور ا٤بذىب الزيدم 
ذم األصوؿ ا٤بعتزلية كالشيعية ا٤بعتدلة، كذلك عندما كضع اإلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب 

ـ األسس األكٔب لقياـ اإلمامة الزيدية. كىو بذلك يعد أكؿ 898/ ى284ُب صعدة سنة 
الدكلة القا٠بية  -فيما بعد-قاـ بالدعوة ألفكار ىذا ا٤بذىب الذم قامت على أساسو  من

ُب مطلع القرف ا٢بادم عشر/السادس عشر للميبلد، كٛبكنت بعد خركج العثمانيْب األتراؾ 
 أف ٛبد نفوذىا على غالب اليمن.

ؿ العصور كمنذ ذلك ا٢بْب بدأ الزيديوف يؤسسوف ٤بشاركة فعالة ُب تاريخ اليمن، طوا
الوسطى )اإلسبلمية( كُب العصر ا٢بديث منذ القرف السادس عشر ا٤بيبلدم. كىم بذلك 

يعدكف القوة الرئيسية الٍب كاف ٥با دكر أساسي ُب التصدم للحكم العثما٘ب الثا٘ب ُب اليمن 
ـ كالٍب ظلت تسيطر على مقدرات الببلد حٌب قياـ النظاـ 1918حٌب االستقبلؿ عاـ

 ـ.1962ا١بمهور عاـ 
كتنطوم أفكار ا٤بذىب الزيدم ُب ٦بملها على أىداؼ أكثر ٙبررية من ا٤بذاىب اإلسبلمية 

السنية األخرل، يتبلور أٮبها ُب رفض الظلم كالقضاء على الفساد كذلك با٣بركج على 



 ا٢باكم الظآب، كإٔب نشر العدؿ كا٤بساكاة بْب أفراد آّتمع اإلسبلمي.
 يخ ا٤بذاىب اإلسبلمية ٪بد أف ا٤بذىبكبإلقاء نظرة عامة على تار 

 -من خبلؿ ما دعى إليو اإلماـ زيد-الزيدم قد أعلن كبقوة 
كرأيو حوؿ أىم قضية كانت تشغل الفكر السياسي اإلسبلمي أال كىي ا٣بركج على الظلمة 

 كا١بائرين.

كا٣بركج  ك٥بذا ٪بد أف آراء ا٤بذىب الزيدم تدعو إٔب الثورة أكالن ُب إنكار ا١بور أيان كاف،
على الظلمة مهما كاف نوعهم، ٍب إٔب الشوركية الكاملة ُب اختيار اإلماـ. الذم ٯبب أف 
تتوافر فيو شركط اإلمامة الٍب تبلورت بعد اإلماـ ا٥بادم ٰبٓب بن ا٢بسْب ُب األربعة عشر 

سليم  كىي: "أف يكوف اإلماـ مكلفان، ذكران، ٦بتهدان، علويان، فاطميان، عدالن، سخيان، كرعان،
 العقل، سليم ا٢بواس، سليم األطراؼ، صائب الرأم، مقدامان، فارسا".

كٲبثل ا٤بذىب الزيدم طليعة ٘بمع ُب عمق التاريخ اإلسبلمي، يدعو إٔب االنفتاح الفكرم 
قد أدل  -كعلى مر العصور-كاإلبداع اإلنسا٘ب كٯبعل باب االجتهاد مفتوحان. كىو بذلك 

ّٓتهدين الذين كاف ٥بم دكر مهم ُب: "إثراء ا٤بذىب ٗبؤلفاهتم إٔب ظهور العديد من األئمة ا
كبآرائهم". كباإلضافة إٔب ذلك فقد فتح ا٤بذىب باب االختيار من ا٤بذاىب األخرل 

كخاصة السنٌية، كىو األمر الذم أدل إٔب ٭بائو باستمرار، كعلى تقريبو إٔب تلك ا٤بذاىب، 
 االن كأكثرىم التصاقان بالسنة".كال شك أف: "الزيدية ىم أعظم الشيعة اعتد

كبالتأكيد فقد كانت ىذه العوامل من: "أىم ألسباب ُب ٭بو ا٤بذىب الزيدم ُب اليمن، 
 كبقائو طواؿ تلك القركف العديدة حٌب يومنا ىذا".

كيستند ا٤بذىب الزيدم على ركنْب ىامْب، ٲبثبلف القاعدة األساسية للمذىب، بذؿ ُب 
يدية جهدان كاىتمامان كبّبين، كٮبا بالتإب ٲبثبلف احملصلة الكلية دراستها أئمة كعلماء الز 

 ألىم العلـو الدينية ُب األصوؿ كما يَبتب عليها من الفركع:



األكؿ: علم الكبلـ أك علم العدؿ كالتوحيد، كييسمى أصوؿ الدين، كيعترب كما قاؿ اإلماـ 
ران كأعظمها حظان، كأكربىا القاسم بن ٧بمد، ُب كتابو )األساس(: "من أجٌل العلـو قد

خطران، كأعمها كجوبان، كأكالىا إيثاران، كأك٥با صدران". كىو ٲبثل الصياغة النهائية للفكر 
الزيدم. كلذلك اعترب ىذا العلم من أصوؿ الدين الرتباط مباحثو باإلٲباف باهلل، كىو 

 العقيدة أساسان.
تنباط األحكاـ الشرعية من أدلتها الثا٘ب: علم أصوؿ الفقو، كىو علم: "يتوصل بو إٔب اس

 التفصيلية".
كقد أدل ظهور ا٤بذىب الزيدم ُب ا٤بناطق الشمالية لليمن، إٔب ازدياد ىجرة أسرة 

إٔب إغناء  -تلك ا٥بجرة-األشراؼ إٔب ىذه ا١بهات، كاالستقرار فيها، كبالتإب أفضت 
الزيدية، كالٍب لعبت دكران ا٤بذىب بعدد من علماء الزيدية، ٩بن تنطبق عليهم شركط اإلمامة 

 ىامان ُب تاريخ اليمن ا٢بديث، منذ أكائل القرف السادس عشر ا٤بيبلدم.
ككانت أىم كأقول الزعامات اليمنية الٍب سيطرت على أقاليم اليمن الداخلية، كىي بذلك 

تعد القوة السياسية كالعسكرية الٍب كاجهت العثمانيْب ُب اليمن منذ فتح سليماف باشا 
ـ. كالٍب كاف ٥با زماـ ا٤ببادرة ُب قيادة الثورات 1538/ ى944دـ للسواحل اليمنية سنة ا٣با

ضد الوجود العثما٘ب. األمر الذم أٌدل ُب النهاية إٔب خركج العثمانيْب  -حينذاؾ-الوطنية 
 ـ.1635/ ى1044من اليمن عاـ 

الزيدية -القوتْب كباستقراء ٦بريات األحداث لتلك الفَبة، يتضح أف العبلقة بْب ىاتْب 
طابع ا٢بذر  -عمومان -قد اٚبذت طابع ا٢برب أك السلم، إال أنو غلب عليها  -كالعثمانية

 كالتوتر، كىو ما كاف يؤدم قطعان إٔب قياـ االحتكاؾ بينهما.

حيث أكٔب العثمانيوف عنايتهم الفائقة ُب إٯباد عمق اسَباتيجي ٥بم ُب داخل اليمن، كاف 
-م على السواحل اليمنية كالٍب تعد القاعدة االسَباتيجية، مكنتهم من شأنو ٞباية ثكناهت

من مد سيطرهتم إٔب باقي أ٫باء اليمن، إضافة إٔب أهنا مثلت قاعدة لئلمداد  -فيما بعد



العسكرم للقضاء على أية أخطار هتدد قواهتم ُب داخل الببلد. فيما كاف يرل الزيديوف أف 
لرئيسية الٍب ٙبوؿ دكف ٛبكنهم من بسط نفوذىم على العثمانيْب باتوا يشكلوف العقبة ا

 امتداد رقعة اليمن.
تؤكد أنو كاف من الصعب  -ال مناص منها-كلعل حقيقة تربز لقارئ األحداث لتلك الفَبة 

القضاء على الزعامة الزيدية بشكل جذرم ُب الببلد. كمرد ذلك يعود إٔب انتشار ا٤بذىب 
مواالة كالتفاؼ األىإب حوؿ تلك الزعامة للوقوؼ ُب الزيدم بْب ىؤالء من جانب، كإٔب 

 كجو العثمانيْب من جانب آخر.
كلقد مثل اإلماـ شرؼ الدين ٰبٓب قوة اإلمامة الزيدية، كالٍب كانت الكياف السياسي 

الذم كاجو العثمانيْب خبلؼ تقدمهم لبسط سيطرهتم  -ُب ذلك الوقت-كالعسكرم 
نو ككما يؤكد مؤرخ معاصر لتلك األحداث قد: ـ(. إال أ1538/ ى944داخل اليمن )

"ارتكب خطأين كبّبين أثرا تأثّبان كبّبان ُب اهنيار حكومتو أك٥بما تقسيم ٩بتلكاتو بْب أبنائو 
ـ، كثانيهما جعلو كالية العهد البنو علي دكف ابنو 1541/ ى947العديدين ُب سنة 

 األكرب ]كا٣بطّب[ كىو ا٤بطهر".
ْب أثرٮبا البالغ ُب إثارة ركح العداء كالتناقض بْب األخوة، ٩با أدل كلقد كاف ٥بذين العامل

إٔب تفكك كضعف أسرة اإلماـ شرؼ الدين، كىو األمر الذم أفضى ُب النهاية إٔب تفتت 
 السلطة الزيدية ُب اليمن.

حفيظة ا٤بطهر إٔب درجة أنو خرج  -اآلنفة الذكر-كلقد أثارت خطوة اإلماـ شرؼ الدين 
 يو، كقاـك بإثارة اليمنيْب كالعثمانيْب على السواء ضد حكمو.عن طاعة أب

كٓب يكن األمر أكفر حظان بالنسبة للمناطق ا١بنوبية الٍب كانت ٚبضع لنفوذ أسرة شرؼ 
الدين، فقد انعكست ا٣ببلفات القائمة ُب ٧بيط األسرة، على األكضاع ُب تلك ا٤بناطق. 

ىناؾ كاف من ٝبلة األسباب الٍب أدت  -آؿ شرؼ الدين-إضافة إٔب فساد كالة كعماؿ 
 إٔب سقوط تلك ا٤بناطق ُب قبضة العثمانيْب كإٔب اهنيار ا٢بكم الزيدم فيها.



ا٤بتمثل بسيطرة العثمانيْب على -كعندما شعر اإلماـ شرؼ الدين با٣بطر ا٤باثل أمامو 
وحيد جبهتو رأل من الضركرة ٗبكاف إعادة ت -ا٤بناطق ا١بنوبية كبداية تقدمهم ٫بو الشماؿ

لصد تقدـ تلك القوات. كحينئذ ٓب يكن أمامو سول قبوؿ شركط الصلح مع ابنو ا٤بطهر، 
 كُب تسليم مقاليد ا٢بكم لو. -أم ا٤بطهر-لعل أعظمها كأٮبها أف تكوف السلطة ُب يده 

كبذلك استطاع ا٤بطهر أف يتسنم مقاليد األمور ُب الببلد، كأف يقود الثورة ضد الوجود 
 كطردىم من ٝبيع جهات اليمن، ما عدا زبيد كميناء ا٤بخاء. العثما٘ب،

كانزكائهم ُب األخّب ُب  -ا٤بلفت للنظر-كُب ا٢بقيقة أف تقهقر العثمانيْب ّٔذا الشكل 
ا٤بنطقتْب اآلنفٍب الذكر، ٓب يكن ليحدث لوال بركز عدد من العوامل، أدت ُب هناية ا٤بطاؼ 

ن، أرجعها ذلك ا٤بؤرخ ا٤بعاصر لؤلحداث، إٔب: "ضعف إٔب اهنيار السيطرة العثمانية ُب اليم
أكضاع العثمانيْب السياسية كالعسكرية كا٤بالية، إضافة إٔب عدـ اىتماـ الوالة برعاية شؤكف 
األىإب. ككذلك تقسيم الببلد إٔب كاليتْب" إٔب جانب ما قاساه األىإب من شدة األعباء 

كانضوائهم  -األىإب-أف أدل إٔب تذمر ىؤالء  ا٤بالية ا٤بلقاة على كواىلهم. كاف من شأنو
 ا٤بتسارع ٙبت قيادة ا٤بطهر.

ككاف لشخصية ا٤بطهر كإرادتو القوية كحنكتو السياسية كالعسكرية ك٪باحو ُب ا٢بفاظ على 
 كحدة ا١ببهة الزيدية، ٙبت زعامتو األثر الكبّب ُب ٪باح الثورة ضد العثمانيْب.

 -ّٓرياهتا-ة، ٕبسب ما ىو متوفر من مصادر شحيحة كباستقراء دقيق ألحداث تلك الفَب 
 ٪بد أف ثورة ا٤بطهر، ٓب تكن هناية ا٤بطاؼ بالنسبة للوجود العثما٘ب ُب اليمن.

كالىتمامها الواضح بوالية اليمن، الٍب  -حينذاؾ-ككنتيجة حتمية لقوة الدكلة العثمانية 
الدفاع األمامي بالنسبة ٢بوض أصبحت منذ بداية القرف السادس عشر ا٤بيبلدم ٗبثابة خط 

البحر األٞبر، فقد حرص العثمانيوف على أف يكوف ٥بم موضع قدـ ُب ا٤بنطقة، إلغبلؽ 
ىذا ا٤بنفذ البحرم، كبالذات ميناء عدف أماـ ا٣بطر الربتغإب. الذم كاف يهدد العآب 

 العريب، بل كالدكلة العثمانية بشكل عاـ.



بقولو: "إف اإلفرنج، ا٤ببلعْب إذا ٛبكنوا من ىذا الثغر ككما أكرد ذلك ا٤بؤرخ النهركإب 
 ا٢بصْب أضركا ا٤بسلمْب، كمنعوا سفائن ا٥بند من الوصوؿ إٔب بنادر ا٢برمْب الشريفْب، كرٗبا

 طمعوا ُب أخذ جدة كنواحيها، كأضركا بتلك البقاع الشريفة كضواحيها".
ية ٞبلة كبّبة إٔب اليمن، ٙبت فقد أرسلت الدكلة العثمان -كما أشرنا آنفان -كلذلك كلو 

ـ استطاعت أف تعيد سيطرهتا مرة أخرل على 1569/ ى977قيادة سناف باشا ُب عاـ 
 الببلد.

ـ( اهنارت سيطرة أسرة اإلماـ شرؼ الدين، 1572/ ى989كبوفاة ا٤بطهر ُب رجب سنة )
ت فيما إذ ٓب يستطع أكالده من بعده احملافظة على كحدة كياهنم، نتيجة لربكز ا٣ببلفا

بينهم، بشأف االستئثار بالسلطة كالنفوذ ك:"ثبت كل كاحد منهم على ما ٙبت يده ُب 
الببلد". حيث كاف ا٤بطهر قد كاٌلىم على األجزاء ا٤بختلفة من ٩بتلكاتو قبل كفاتو ٗبدة غّب 

 قصّبة.
ككنتيجة حتمية لتلك ا٣ببلفات، فقد شهدت ا٤بناطق الشمالية اندالع العديد من ا٢بركب 

لعنيفة بْب أمرائها، ٩با أدل بالتإب إٔب ضعف مراكزىم أماـ العثمانيْب. بل كأكثر من ذلك ا
 مهدت الطريق أماـ القبائل إلعبلف ٛبردىا كخبلفها ضد حكامهم.

إٔب شخصية قوية باستطاعتها قيادة الثورة من خبلؿ  -حينذاؾ-كّٔذا افتقدت اليمن 
 ساخطْب ضد الوجود العثما٘ب.إذكاء ركح ا٤بقاكمة ُب أكساط األىإب ال

كعلى الرغم من قياـ بعض األشراؼ بالدعوة ألنفسهم، كإعبلف الثورات ضد ا٢بكم 
ٓب تكن على نطاؽ كاسع ُب ا٤بناطق الشمالية نتيجة  -أم الثورات-العثما٘ب، إال أهنا 

 األسباب الٍب ذكرناىا آنفان، ٩با سهل بالتإب على العثمانيْب القضاء عليهم.

اليمن نوعان من االستقرار خبلؿ توٕب حسن باشا شؤكف ا٢بكم فيها، كالٍب  كشهدت
ـ( استطاع خبل٥با من فرض 1605ػ1580امتدت إٔب حوإب ٟبسة كعشرين عامان )

عثما٘ب، -سيطرة عثمانية قوية على ا٤بناطق الشمالية حْب شرع ُب: "إقامة بديل زيدم 



 نطاقو عددان ٧بدكدان من األمراء الزيديْب".ضم ُب  -ضمن إطار نظاـ حكم الوالية ا٤بركزية
كساعده على ذلك ضعف أمراء ا٤بناطق الشمالية نتيجة كثرة ا٢بركب ُب ما بينهم إضافة 

إٔب أنو استغل تضارب ا٤بصاّب بْب الزعماء الزيديْب أنفسهم كعمل على توسيع ا٥بوة 
 وقوؼ ضده.تكوين جبهة قوية لل -رغم خبلفاهتم-بينهم؛ حٌب ال ٰباكؿ ىؤالء 

كيتضح أف حسن باشا قد قلص من نطاؽ نفوذ أسرة اإلماـ شرؼ الدين بوجو عاـ. 
 كذلك بعد أف اهنك قواىم العسكرية كتأكده من عدـ مساندة األىإب ٥بم.

كلتوطيد السيطرة العثمانية ُب اليمن، عمد حسن باشا أيضان إٔب تقرير ركاتب شهرية لؤلمراء 
آؿ ا٤بؤيد، كأشراؼ ا١بوؼ، كالذم كاف ٥بم نفوذ ُب من آؿ اإلماـ شرؼ الدين، ك 

 الشماؿ، بعد ضماف طاعتهم كخضوعهم التاـ للدكلة العثمانية.
كرغم تلك اإلجراءات فلم يتمتع ا٢بكم العثما٘ب باالستقرار طويبلن إذ ظهر إمامان جديدان، 

ى ـ[ الذم أشعل الثورة مرة أخرل عل1597ىػ/1006كىو اإلماـ القاسم بن ٧بمد ]
العثمانيْب، كبدأ يبسط سيطرتو على ا٤بناطق الشمالية. كيعلن مرحلة جديدة من مراحل 

الكفاح الوطِب ضد الوجود العثما٘ب. الذم توج ُب هناية ا٤بطاؼ ٖبركجهم من اليمن عاـ 
 ـ على يد خلفو ابنو اإلماـ ا٤بؤيد باهلل ٧بمد.1635

 اـ القاسم بن ٧بمدالفصل األكؿ األسباب الٍب أدت إٔب قياـ ثورة اإلم
ـ( 1597-1580أدل فساد األكضاع العامة للحكم العثما٘ب ُب اليمن خبلؿ الفَبة )

 إٔب اندالع ثورة اإلماـ القاسم بن ٧بمد.
فلقد ارتسمت ُب تلك الفَبة ٝبلةه من األسباب عربت ُب طياهتا عن أكضاع ىذه الفَبة 

 ا٥بامة من تاريخ الببلد.
ثل ُب عدـ اقتناع فئة تنتمي أساسان إٔب ا٤بذىب الزيدم، كلعل أىم تلك األسباب تتم

بشرعية الوجود العثما٘ب ُب اليمن. كلقد أصبح ىذا ا٤بذىب ٕبكم طبيعتو، قوة سياسية 
ٛبكنو من إعبلف العصياف ضد السلطة القائمة، خاصة كأنو ٱبوؿ لئلماـ إعبلف ا٣بركج إذا 



 وا٥با.رأل مربران لذلك مثل فساد السلطة أك اضطراب أح
كالذم  -حينذاؾ-كلقد أكضحت ثورة اإلماـ القاسم، ٔببلء ضعف ا٢بكم العثما٘ب 

انعكس على األكضاع القائمة ُب الببلد. أدت بالتإب إٔب استياء الكثّب من األىإب 
كانضوائهم ٙبت عىلم تلك الثورة، حيث رأكا فيها تعبّبان عن تذمرىم من سياسة العثمانيْب 

 كتصرفاهتم.
أىم األسباب الٍب كانت احملك الرئيس ُب قياـ ىذه  -ىنا-ٮبية ٗبكاف أف نربز كمن األ
 الثورة.

 سوء اإلدارة العثمانية
باستقراء ألحداث الفَبة التارٱبية، قبل دعوة اإلماـ القاسم، ٙبديدان حْب تسلم حسن باشا 

ة ـ(، حيث كانت قد برزت ٝبلة من التصرفات من قبل الوال1585كالية اليمن عاـ)
كالعماؿ كا١بنود، كانت تسيء إٔب ٠بعتهم األخبلقية كالدينية، ٛبثلت بقياـ ىؤالء بأعماؿ 
سلب كهنب كابتزاز طالت غالبية األىإب. كذلك لتغطية تكاليف معيشتهم: "فلقد ترتب 
على التناقض الواضح بْب ضآلة ا٤برتبات العثمانية بوجو عاـ، كبْب تعلق ا٤بوظفْب ٗبظاىر 

ا٘بو ىؤالء إٔب ظلم األىإب كإٔب ابتزاز األمواؿ بالطرؽ غّب ا٤بشركعة". ككاف أف ا٢بياة أف 
استغل اإلماـ القاسم تلك التصرفات ٢بث األىإب على عدـ ا٣بضوع للعثمانيْب كوهنم 

 أفسدكا ُب األرض.
كما استغل أيضان الناحية الدينية لتأجيج ركح ا٤بقاكمة كاستمراريتها، فهو يرل ُب خركج 

ثمانيْب عن مبادئ الدين مركقان، كيصبح من األٮبية ٗبكاف اقتبلع سيطرهتم على الببلد. الع
كيأٌب حثو كاضحان ُب خطاب )منشور( كجهو إٔب ٝبيع أىإب اليمن كي: "يستيقظوا من 

رقدهتم كينتبهوا من غفلتهم". كيؤكد أف إحكاـ ىؤالء قبضتهم على السلطة يعِب أف: 
 . كلن يتم إحيائها إال عن طريق ا١بهاد."أحكاـ الشريعة قد عطلت"

كلكي يذكي ركح الثورة ُب صفوؼ األىإب، فهو يوضح أيضان ُب ا٣بطاب ذاتو، أف: 



"احملاـر قد انتهكت ػ كا٣بمور قد شربت ػ كالذكور قد نكحت ػ كالدماء قد سفكت ػ 
 كالشركر قد كثرت ػ كالفتنة قد عظمت".

توضح سوء تصرفات ىؤالء  -كاتب سّبة اإلماـ-زم كُب صورة أخرل ير٠بها ا٤بؤرخ ا١برمو 
حْب  -اآلنف الذكر-الوالة كفسادىم، كتساند بصورة جلية ما جاء ُب خطاب اإلماـ 

يقوؿ: "كأخرب٘ب من ٠بع طاغيتهم سناف ]باشا[ كقد شكى إليو بعض ا٤برداف الذين ُب 
أف يضرب،  السوؽ من بعض العسكر، أنو فعل ّٔم العظيم، قاؿ: فأمر بذلك ا١بندم

 فكيف تغصب ىذا ا٤بسكْب غصبان، أعطو دراىم فإف قبل كإال زكدت لو حٌب يرضى".
كيتضح ىنا أف الوإب سناف باشا، ٓب يأمر بضرب ا١بندم كونو قد أتى بأفعاؿ ٰبرمها الدين 

اإلسبلمي .. كإ٭با كاف عقابو لذلك ا١بندم ألنو ٓب يبادر إٔب مراضاة ذلك الفٌب ليأخذ 
 مبتغاه.

 جانب آخر يربز لنا صورة ٛبثل أخطاء العثمانيْب االجتماعية، تتمثل ُب الظلم ا١بائر كُب
الذم كاف يقع على عاتق األىإب .. حيث يقوؿ: "كأما ا٢بكم ُب الرعية كالعمل ُب 

 القضية فجوره كظلم ككفر".
ؿ األىإب، كلقد عمد ىؤالء الوالة كالعماؿ إٔب استخداـ شٌب الطرؽ كالوسائل ُب ابتزاز أموا

مؤرخ معاصر لؤلحداث يوضح ذلك بقولو: "كأما ا٤باؿ فلهم ُب أخذه قوة كسطوة .. كلقد 
 يعذبوف أىلو العذاب العظيم مثل ضربو بالسياط قليبلن أك كثّبان .. كقد ٯبلدكف بعضهم".

كٓب يكن اشتعاؿ فتيل الثورة مقتصران على ا٤بناطق الشمالية من اليمن، فقد استعرت ٞبى 
رة ُب أقاليم شافعية ا٤بذىب، كشف بالتإب سوأة العثمانيْب، كدعت اليمنيْب إٔب ضركرة الثو 

ـ، ضد األمّب علي، عامل 1597/ ى1006الثورة عليهم، كلعل ثورة قبائل يافع عاـ 
العثمانيْب ىناؾ، توضح ٦بريات األحداث بشكل جلي. فلقد حاصرت تلك القبائل ذلك 

ى األىإب ُب حصن ا٣بلقة، األمر الذم استدعى إٔب قياـ األمّب، عندما اشتدت كطأتو عل
بتجهيز قوة قوامها ٟبسة آالؼ جندم لفك ا٢بصار عن  -كقتئذ-الوإب حسن باشا 



 ا٣بلقة الستعادة ىيبة الدكلة.
إال أف تلك القوة تلقت ىزٲبة نكراء على أيدم قبائل يافع كالرصاص، ُب ٪بد السلف 

ثّب من أجنادىا كخرج أكثر الببلد على أيديهم". كًب ك:"ضعفت دكلة األتراؾ، كقتل ك
 االستيبلء على معداهتا العسكرية كموادىا التموينية كأسر عدد كبّب من أفرادىا.

ٛبرد آخر يكشف ٔببلء ضعف العثمانيْب، ارتكزت ٦بريات أحداثو ُب منطقة ا٢بجرية، 
ـ: "من 1597/ ى1006ُب عاـ  -أحد مشائخها-حيث ٛبكن الشيخ علي الشرجيب 

قيادة ٛبرد القبائل ىناؾ على السلطة العثمانية". كقد ٛبكن رغم بساطة قواتو من السيطرة 
على غالب القبلع كا٢بصوف، القائمة بْب ا٢بجرية كمدينة تعز كالٍب تتمركز فيها قوات 
عثمانية، كأطلق من فيها من الرىائن، بل كأكثر من ذلك استطاع إحكاـ قبضتو على 

ٛبثل  -حينئذ-صينة كاالستيبلء على ٧بتوياهتا كعتادىا العسكرم. ككانت القلعة القاىرة ا٢ب
 ا٣بط الدفاعي ا٥باـ ٤بدينة تعز.

كطالت االضطرابات كذلك مناطق رٲبة ككصاب كعتمة، ا٤بشهورة ٕبصوهنا كجبا٥با الوعرة 
 ك:"باستمرار الثورات ّٔا".

ظلم كجور حكاـ تلك األقاليم كال شك بأف تلك التمردات القبلية، توضح ٔببلء مدل 
ٛبثلت بصورة  -من قبل األىإب-ضد األىإب، كىو األمر الذم أدل إٔب ردكد أفعاؿ 

التمردات اآلنفة الذكر. كىي بالتإب ساندت إٔب حد ال يستهاف بو ثورة اإلماـ القاسم، 
 إضافة إٔب أهنا شتت آّهود ا٢بريب العثما٘ب.

كاستخداـ القوة، الٍب انتهجها بعض الوالة العثمانيْب  كلقد أدت سياسة البطش كالتنكيل
ىي األخرل إٔب إشعاؿ فتيل الثورة ُب نفوس اليمنيْب ضد سلطة ا٢بكم العثما٘ب. فواؿو  

ـ( شهد األىإب خبلؿ سنوات كاليتو الطويلة صنوؼ 1604-1585كحسن باشا )
: "امتؤل عهده العذاب كا٣بوؼ كالتنكيل، كاشتدت كطأة ا٢بكم العثما٘ب ضدىم حٌب
 با٢بركب كاألعماؿ العنيفة" إلخضاع اليمنيْب لسيطرة الدكلة العثمانية.



كلعل صورة أخرل للبطش كالعنف مورست ضد األىإب. تتضح بشكل جلي كبدالالت 
ـ(، 1607-1604عميقة عند توٕب سناف باشا لوالية اليمن )ا٤برة الثانية( خبلؿ الفَبة )

حديدية، إٔب حد استحق معو: "أف يقرنو بعض اليمنيْب حيث قبض على إدارهتا بقبضة 
 )ا٢بجاج( أمّب األمويْب الشهّب على العراؽ". ب

كونو عامل األىإب بقسوة كعنف، بل: "كتوصل إٔب أخذ أما٥بم ا١بليلة بكل حيلة، حٌب 
بالغ أىل األمواؿ ُب كتم ما بأيديهم منها بكل حاؿ". األمر الذم أدل ببعض أعياف 

 ـ(.1617-1603اشتكوه إٔب السلطاف العثما٘ب أٞبد األكؿ ) اليمن أف
كقد أكرد ا٤بؤرخ ا١برموزم ُب غّب صفحة من مؤلفو )النبذة ا٤بشّبة( أعماؿ العنف كالبطش 

 كالقوة الٍب مارسها سناف باشا ضد األىإب ُب اليمن خبلؿ فَبة كاليتو اآلنفة الذكر.

كجورىم ا٤بستمر ضد األىإب كاف  -الذكر السابقة-كىكذا يتضح أف سوء تصرفات الوالة 
 لثورة اإلماـ القاسم، كاالنضواء ٙبت رايتها. -األىإب-كراء االستجابة الكبّبة للقبائل 

رغم ميولو -كلعل ذلك يتضح بصورة موجزة ر٠بها أحد ا٤بؤرخْب ا٤بعاصرين لتلك الفَبة 
إضافة إٔب معايشتو ألكضاع إال أنو التـز ا٤بوضوعية خبلؿ سرده ألحداثها،  -للعثمانيْب

٦بتمعو، كإدراكو ٤بعاناهتم الشديدة من شدة كطأة ا٢بكم العثما٘ب، حيث يقوؿ: "كقد كاف 
أطبق على العباد ا١بور، كضعفت الربية، كاستهلك  -ثورة اإلماـ القاسم-قبل الفتنة 

ن أجل العماؿ أمواؿ الرعية، كقاست القبائل من الظلم أشد التعب، كا٥بوؿ، كالنصب، فم
 ذلك أشعلت القبائل نارىا، كٞبلت على جنؤّا أكفاهنا، كأصدقت مع اإلماـ ا٢بركب".

 تدىور األكضاع االقتصادية
٩با ال شك فيو أف العامل االقتصادم، يعد اىم العوامل ُب بناء أم ٦بتمع، كىو بالتإب 

األحداث الٍب  ا٤برتكز األساسي الستقرار نظامو السياسي من عدمو. كبنظرة جلية ّٓريات
سنجد أف ضخامة األعباء ا٤بالية ا٤بلقاة على  -كقتئذ-ىيأت الندالع ثورة اإلماـ القاسم 

 عاتق اليمنيْب ُب العهد العثما٘ب، كانت أحد أسباب ىذه الثورة.



قد دفعت بالتإب الدكلة  -حينذاؾ-كلعل ا٢بركب الكثّبة الٍب دارت كقائعها ُب اليمن 
ألعباء كالضرائب ا٤بالية على كواىل األىإب، كذلك لتغطية تكاليف العثمانية إٔب زيادة ا

تلك ا٢بركب، ككاف التساع الدكلة العثمانية كازدياد أعبائها ا٤بالية إضافة إٔب انشغا٥با ُب 
سببان رئيسيان ُب ظهور أزماهتا ا٤بالية, كقد انعكس  -آنذاؾ-مشاكلها الداخلية كا٣بارجية 

 اليمن.ذلك على كالياهتا كمنها 
ذلك أدل إٔب استغبلؿ كبار ا٤بوظفْب لوظائفهم للحصوؿ على الثركات الطائلة، خاصة إذا 

ما علمنا حسب مؤرخ ٧بدث: "أف ا٣بزانة العامة للدكلة كانت تصرؼ لبعض كبار 
موظفيها جزءان من مرتباهتم، أما ا١بزء الثا٘ب فكانوا ٰبصلوف عليو من األىإب أنفسهم كذلك 

 ك عوائد مقابل ما يقدمونو من خدمات".ُب صور رسـو أ
أم السلب -كقد استخدـ العثمانيوف القوة نظّب حصوؿ قواهتم على احتياجاهتا كا٤بصادرة 

من ا٤بناطق الٍب ينزلوف إليها. ككاف ذلك من أىم العوامل الٍب ساعدت على  -كالنهب
 اضطراب األحواؿ ُب اليمن كانتشار الفوضى.

شدة كطأة  -كونو أحد ا٤بعاصرين ألحداث الفَبة-ثر دقة كأكضح ا١برموزم بصورة أك
ا٢بكم العثما٘ب على األىإب ُب ا٢بصوؿ على ا٤باؿ حيث قاؿ: "أما ا٤باؿ فلهم ُب أخذه 
قوة كسطوة كلقد يعذبوف أىلو العذاب العظيم، مثل الضرب بالسياط قليبلن أك كثّبان، كقد 

 نار كغّب ذلك".ٯبلدكف بعضهم حٌب ٲبوت مع ا٤بساىرة كالكي بال
أما بالنسبة للخراج كالذم كاف يرسل سنويان إٔب خزانة الدكلة ُب استانبوؿ، فقد شكل ىو 

اآلخر عبئان أثقل كاىل اليمنيْب، كزاد من معاناهتم، فبعد أف كاف ذلك ا٣براج حوإب 
ٟبسْب ألف ذىبان، عند بداية عهد العثمانيْب باليمن، ًب رفعو من قبل سناف باشا بعد 

ـ( إٔب مائٍب ألف ذىبان، كقد اختلفت اآلراء حسب دكتور 1571نتهاء ٞبلتو ُب اليمن )ا
سيد مصطفى: "حوؿ تقدير ىذا ا٣براج حيث ذىب أحد األتراؾ ا٤بتأخرين إٔب أف إيراد 

 كالية اليمن كاف حوإب ٟبسمائة ألف ذىبان".



بقية ا٤بوظفْب من مرتبات ككاف على اليمنيْب أف يتحملوا أيضان متطلبات األمراء كالعسكر ك 
 كغّب ذلك.

كيتضح ذلك جليان من خبلؿ قوة قواـ ا١بيش العثما٘ب ُب اليمن، فقد كاف يتألف باستمرار 
من حوإب ٟبسة عشر ألفان من العثمانيْب، إٔب جانب ٟبسة آالؼ من أىإب الببلد الذين 

 يدخلوف ُب خدمة العثمانيْب.
مة على أساس اقتصادم متْب، فقد شهدت ا٤بناطق كٓب تستند تلك األعباء ا٤بالية الضخ

الزراعية لفَبات متبلحقة، شحة ُب سقوط األمطار، كىو األمر الذم انعكس بالتإب على 
مردكد ا٤بنتجات الزراعية، إضافة إٔب تدىور زراعة النب كمحصوؿ اقتصادم كبّب، نتيجة 

 للحركب ا٤بستمرة بْب اليمنيْب كالعثمانيْب حينذاؾ.

مل آخر كاف سببان ُب تدىور الوضع االقتصادم ُب الببلد، يتعلق ٗبحاكالت الدكلة ٜبة عا
العثمانية زيادة إيراداهتا من الضرائب، ٛبثل ذلك بنظاـ االلتزاـ، كالذم طبق ُب الواليات 
العربية كمصر كالشاـ، أك نظاـ الضماف، أك التضمْب، كما عرؼ ُب اليمن، كقد شكل 

 كواىل األىإب، كأدل إٔب سخطهم كتذمرىم.عبئان اقتصاديان أثقل  
كٗبقتضى ىذا النظاـ كانت الدكلة العثمانية تعهد إٔب شخص من ذكم النفوذ كالثراء ُب 

 العادة ٔبباية الضرائب ا٤بربوطة على األراضي الزراعية كا٤بقررة على الفبلحْب.
، ػ حيث عمد كقد ٠بحت تلك الثغرات الٍب كجدت ُب ىذا النظاـ للمعينْب ُب تنفيذه

ىؤالء ا٤بلتزموف ػ إٔب استغبلؿ الفبلحْب لتأمْب منافعهم باستحصاؿ األمواؿ الٍب دفعوىا، 
 كبتحقيق ربح خاص ألنفسهم.

كُب حقيقة األمر ٓب يكن للضرائب العثمانية نظاـ معْب أك حجم معْب، بل كانت تفرض 
 اف من الضرائب:من قبل ا٤بلتزمْب اعتباطان، كمع ىذا فهناؾ من حيث األساس نوع

أك٥بما: الضرائب الشرعية الٍب أقرىا الفقهاء على مدل األزمنة كمنها ا٣براج كالعشر كا١بزية، 
 إال أف الوالة توسعوا كثّبان كاجتهدكا ُب جبايتها.



كثانيهما: الضرائب الديوانية الٍب كانت تفرض من قبل السلطاف كقت ا٢باجة على 
 نتجات ا٤بختلفة.األشخاص كالتجارة كا٢بيوانات كا٤ب
إٔب ما كاف ٲبارس  -لفَبة الوإب جعفر باشا ُب اليمن-كقد أشار مؤرخ معاصر لؤلحداث

على األىإب ُب سهل هتامة حيث: "كاف يطلب منهم ما ىو مكتوب ُب الدفاتر ا٣بالية ٩با 
 ىو مقرر كمقدر ُب كل عود من النخيل كرأس من البقر".

ر، كاف لزامان على األىإب، ُب كل سنة دفع ا٤بقررات كٗبوجب ما ىو قائم ُب تلك الدفات
حٌب كإف: "أفُب أكثر األشجار، كٲبوت أجزؿ األبقار، كقد تفُب كلها  -الضرائب-ا٤بالية 

كيتبعها أىلها، كيَبكوف من خلفهم ذرية ضعفاء فقراء ال ٲبلكوف ٬بيبلن كال بقران، فيطلب 
حسبما كانوا ٲبلكوف سابقان من النخيل  منهم ما ىو مكتوب على أصو٥بم ُب ذلك الدفَب،

 كالبقر".
كىكذا تتضح الصورة جلية كاضحة إٔب أم مدل بلغ التعسف كا١بور، الذم مورس ضد 

حسب عبارة ا٤بؤرخ ا٤بعاصر -األىإب من قبل ا٢بكاـ العثمانيْب ُب ٝبع األمواؿ، فهم 
كالٍب  -الدفاتر-بلهتم ٓب ٰباكلوا التحرم كالتدقيق ٤با ىو موٌثق ُب سج -اآلنفة الذكر

رصدت بياناهتا لسنوات مضت، كبْب ما ىو قائم على الواقع بالنسبة ٤با ىو بْب يدم 
 األىإب من ا٤بمتلكات.

كحياؿ ذلك ٓب ٯبد ىؤالء األىإب بدان، من تسليم ما ىو ملـز عليهم: "كتضرركا بذلك 
نهم ىربان من ثقل األعباء غاية الضرر". كٓب يكن أماـ غالبهم سول ا٣بركج من قراىم كمواط

ا٤بالية ا٤بلقاة على كواىلهم حٌب أف ببلد هتامة: "خلت كثّب من ٩بالكها بالتفرؽ ُب األرض 
 كالتشتت كالتبديد".

كلقد شاعت أصناؼ أخرل من الضرائب كانت تفرض على األسواؽ كأصحاب ا٢برؼ 
)ضريبة ا٤بهنة(.  يسمى بفيها. فكاف البقالوف كالعطاركف كالقصابوف كا٣ببازكف يدفعوف ما 

 كالٍب كانت تناىز أحيانان الثمن األصلي للبضائع.



أما بالنسبة للعملة كالٍب تعترب ا٤بؤشر ا٢بقيقي، الستقرار الوضع االقتصادم ُب أم بلد، 
فقد نا٥با ىي األخرل ضركب من ا٤بد كا١بزر، حيث أدل اىتزازىا تبعان لؤلحواؿ السياسية 

إٔب اهنيار األكضاع االقتصادية، ككاف ذلك نتيجة حتمية  -حينذاؾ-كتطور األحداث 
 -بْب اليمنيْب كالعثمانيْب-للضعف االقتصادم الذم أصاب الببلد، جراء ا٢بركب الكثّبة 

إضافة إٔب تبلعب بعض الوالة العثمانيْب بالعملة، طمعان ُب تكوين الثركات ا٣باصة، 
يتهم لليمن، كىو األمر الذم أضر كميلهم أيضان إٔب سك عمبلت جديدة خبلؿ فَبة كال

بالقدٙب منها. كانعكس بالتإب على أحواؿ األىإب االقتصادية. كلقد عمد ىؤالء الوالة إٔب: 
"إنقاص قيمة الذىب كالفضة عند سك العمبلت ا٤بختلفة" كذلك لبلستفادة من فركؽ 

 العملة ُب تكوين ثركات خاصة ّٔم.
ؤلحداث عددان من العمبلت ًب سكها، ُب فَبات كلقد رصد بعض ا٤بؤرخْب ا٤بعاصرين ل

متبلحقة من قبل الوالة ا١بدد القادمْب إٔب اليمن، كمن ذلك على سبيل ا٤بثاؿ ُب عاـ 
ـ ضرب ّٔراـ باشا: "السكة ا٤بباركة ُب ملحظ .. كىي مشهورة 1569/ ى977

ـ حيث: 1590/ ى999با٤بلحظية". أما حسن باشا فقدـ سك عملة جديدة ُب عاـ 
(". ُب حْب 1595-1574ضرب السكة السلطانية بتعز باسم السلطاف مراد بن سليم)"

ـ بضرب: "البقشة السنانية، كا٤بنقّب السنا٘ب". 1604/ ى1013قاـ سناف باشا ُب عاـ 
كلقد أدل ضرب ىذه العمبلت ا١بديدة بْب حْب كآخر كُب فَبات متقاربة إٔب اإلضرار 

باؾ ُب ا٤بيزاف االقتصادم للببلد. كىذا األمر الذم جعلهم بأحواؿ األىإب ا٤بعيشية، كإٔب إر 
 يرفضوف التعامل ّٔا: "لشكهم ُب قيمتها".

كقد استغل اإلماـ القاسم بن ٧بمد ردكد األفعاؿ تلك، لتدعيم مركزه السياسي ا٤بناىض 
ـ بسك: 1598/ ى1007للعثمانيْب، حْب أمر ُب السنوات األكٔب لدعوتو ُب عاـ 

ا٤بنصورية، ككانت نصف درىم" من الفضة ا٣بالصة كألهنا كذلك فقد: "انتشرت "الضربة 
 كأخذىا الناس بركة لطيب فضتها".



خاصة ا٤بناطق -تدىوران ملحوظان، ُب غالب اليمن  -ىو اآلخر-كشهد ا١بانب الزراعي 
انعكس أثره على األكضاع ا٤بعيشية لؤلىإب، كقد تظافرت عوامل عدة ساعدت  -الشمالية

ذلك التدىور، منها: كثرة ا٢بركب بْب ا١بانبْب الزيدم كالعثما٘ب، الٍب أدت بالتإب إٔب  ُب
أف ترؾ الناس االىتماـ باألراضي الزراعية كاستغبل٥با كزراعتها كنتيجة حتمية لعدـ 

جراء عدـ  -خاصة الشمالية-االستقرار، إضافة إٔب ا١بدب، الذم شهدتو غالبية ا٤بناطق 
كضعفت  -ا٤بصدر الرئيسي للغذاء-ا٫بصرت لذلك زراعة ا٢ببوب سقوط األمطار، ف

زراعتها ُب: "ا٤بشارؽ كا٤بغارب" ك"قل ا٤بدد كالتاث الناس"، ٩با أدل حسب ا١برموزم إٔب 
 ارتفاع األسعار ك:"كاد الطعاـ يعدـ".

الوعرة اقتصاديان، من أىم العوامل الٍب  -الشمالية-كعمومان فقد كاف فقر ىذه ا٤بناطق 
دت من حساسية األىإب ضد ا٢بكم العثما٘ب، كالٍب جعلتهم أكثر اندفاعان إٔب الثورة زا

 كا٢برب.

 تذمر اليمنيْب
كما أشرنا -كاف لسوء التصرفات الٍب يقـو ّٔا الوالة كالعماؿ ككذلك ا١بنود العثمانيوف 

ن سخط كقعها ا٤بلموس لدل عامة اليمنيْب. ُب ما زادت التصرفات البل أخبلقية م -آنفان 
األىإب كتذمرىم حْب أقبل ىؤالء على ارتكاب احملرمات، فلقد تفشت ظاىرة الزنا ُب 

أكساطهم ككما يورد ذلك ا٤بؤرخ ا١برموزم بقولو: "كأما النسواف ففي كل مدائنهم جوانب 
معركفة مأىولة للنساء ٥بذا ا٤بعُب، ككل فاسدة تزين نفسها كبأّا كتعرض ٤بن مر عليها". 

ن ذلك فقد ذىب ىؤالء إٔب فرض مقررات مالية، مقابل ٩بارسة تلك النسوة بل كأكثر م
 للبغاء ٘بىب منهن: "كعلى كل كاحدة قبالة يومية كشهرية".

كما أشار ا١برموزم أيضان إٔب ظاىرة بيع كشرب ا٣بمور حْب قاؿ: "كأما ا٣بمور فظاىرة 
الهتم إذا كثر فيقطعو من تدار عليهم ُب األسواؽ، كما يدار با٤باء، كرٗبا يتشدد بعض ك 

 السوؽ، كٯبعلوف لو حانات لذلك تباع فيها".



غضاضة ُب التعامل بالربا، كوهنا ٛبس ٗبعتقدات الناس الدينية،  -العثمانيوف-كٓب ٯبد ىؤالء 
ككما يورد ذلك مؤرخ معاصر بقولو: "..كأما ا٤بعاملة ُب الربا فظاىرة غالبة عليهم، كال يذكر 

 ل، كإ٭با يسمونو فائدة".فيو ٙبرٙب كال ٙبلي
تلك التصرفات البل أخبلقية أكجدت ُب أكساط آّتمع ردكد أفعاؿ، كوهنا انتهاؾ صريح 

كعلِب لتعاليم الدين اإلسبلمي، حٌب أف أحد علماء الزيدية ا٤بعاصرين لؤلحداث عز الدين 
 ُب -السابقة الذكر-٧بمد بن علي الشكايذم، تناكؿ ٝبلة من تصرفات العثمانيْب 

 قصيدة مطولة .. قاؿ فيها:
 كا٤بنكرات على األشهاد قد ظهرت

 
 ال يستطاع ٥با ردان ككتمانا

 
 القتل كالصلب كالتحريق قد فعلوا

 كالشحن للجلد بعد السلخ أتبانا
 

 كذا الربا كالزنا كا٣بمر قد شربوا
 

 جهران كباعوه ُب األسواؽ أدنانا
 

صابة ا٤بعُب" ككانت القصيدة سببان ُب كلقد تناقل الناس القصيدة: "كدكنت كانتشرت إل
مصرع صاحبها من قبل السلطة العثمانية، كوهنا تعد تقريران استشف كدؿ على ٝبلة 

األفعاؿ البل أخبلقية كالتصرفات ا٤بشينة الٍب كاف يقـو ّٔا العثمانيوف، كعربت بالتإب عن 
 -حينذاؾ-ا٤بعهودة سخط كتذمر اليمنيْب. كيتضح ذلك من خبلؿ ا٤بشاركة الواسعة غّب 



فقد خرج: "ُب جنازتو عامة أىل صنعاء حٌب  -صاحب القصيدة-ُب جنازة الشكايذم 
علق على ذلك ا٢بدث بقولو: "إذا كاف  -الوإب كقتئذ-ا٤بخدرات". حٌب أف سناف باشا 

 ىذا حاؿ جنازتو كيف لو خرج علينا كىو حي".
عوة اإلماـ القاسم بن ٧بمد، إٔب الثورة كلعل تلك األفعاؿ ا٤بشينة تؤكد استجابة األىإب لد

كااللتفاؼ حو٥با، كعدـ ا٣بضوع للعثمانيْب نظران لفساد حكمهم كخركجهم عن مبادئ 
الدين اإلسبلمي. ففي أحد خطاباتو دعاىم إٔب إعبلف ا١بهاد ضد ىؤالء الفاسدين 

: "رسـو كالظلمة ألهنم: "أظهركا ُب األرض الفساد"، كىو ُب خطاب آخر يؤكد للناس أف
 الدين قد عفت .. كأحكاـ الشريعة قد طمست .. كاحملاـر قد انتهكت".

فقد شكل ىو اآلخر مصدر سخط  -حينذاؾ-أما بالنسبة للجهاز القضائي ُب اليمن 
كتذمر لدل اليمنيْب، حيث أساء العثمانيوف إٔب الشريعة اإلسبلمية الٍب كانوا ٰبكموف 

ا يقوؿ مؤرخ ٧بدث: "عندما توالىا غّب با٠بها، كقد تدىورت كظيفة القاضي كم
مستحقيها ٩بن يسعوف إليها" حيث كانوا: "يشَبكف كالية القضاء، كعليهم خراج مضركب 
ٍب يتزايدكف ُب شرائو، كيتحاسدكف عليو، كلقد يتؤب أحدىم القطر أك ا٤بدينة أقل من سنة 

 كقد اشَبل ذلك غّبه".
الء، يأخذكهنا على: "ضرب من االختفاء كقد أما ظاىرة الرشوة فكانت ٠بة غالبة بْب ىؤ 

يظهركهنا". مقابل عدك٥بم عن قوؿ ا٢بق ُب قضايا عامة الناس. ُب ما كانوا يتقاضوف أمواالن 
طائلة من ذكم الوجاىات االجتماعية أك التجار كما يوضح ا٤بؤرخ ا١برموزم ُب قولو: "كأما 

 أخذكنو ُب قضاياىم".ُب قضايا الكرباء كالتجار كالعظماء فبل ينحصر ما ي
كُب ا٢بقيقة فقد أدل ذلك التبلعب ُب نظاـ القضاء إٔب ازدياد حدة ا٣ببلفات ُب أكساط 
آّتمع، نتيجة عدـ تطبيق تعاليم الشريعة السمحاء بْب ا٤بتخاصمْب، إضافة إٔب ا٤بماطلة 

 كالتسويف ُب قضايا الناس.



ل إٔب تذمرىم كإٔب النفور من جانب آخر كاف لو األثر العميق ُب نفوس األىإب، أد
ا٢بكم العثما٘ب حْب عمدكا إٔب تقريب بعض: "اليمنيْب لتكوين طبقة تساندىم ُب حكم 

حْب  -ُب ما ذىبنا إليو-الببلد كذلك باعتبارىم غرباء عنها"، كتظهر الصورة كاضحة جلية 
إطار  عثما٘ب ضمن-قاـ حسن باشا خبلؿ فَبة كاليتو لليمن على: "إقامة بديل زيدم 

حكم الوالية ا٤بركزم، ضم ُب نطاقو عددان ٧بدكدان من األمراء الزيديْب" استمدكا ا٢بق ُب 
 تسيّب شؤكف ا٢بكم من توليتهم من قبل الوإب العثما٘ب باعتباره ٩بثل الدكلة العثمانية.

فقد أككل تسيّب األمور ُب كوكباف إٔب األمّب ٧بمد بن مشس الدين بن اإلماـ شرؼ الدين 
ذم: "...ظاىرىم ككاالىم كضرب السكة باسم سلطاهنم كخطب ٥بم" كحارب ُب ال

صفوؼ قواهتم ضد اإلماـ ا٢بسن بن علي، ُب ما تصدر كلده األمّب أٞبد بن ٧بمد حملاربة 
اإلماـ القاسم بن ٧بمد. ككاف من: "أعواف األتراؾ كأعظم أعضائهم". كلقد أقرت ركاتب 

دكلة العثمانية. إضافة إٔب ذلك فقد أككل إليو ٝبع سنوية لو ك١بنوده مقابل كالئو لل
الضرائب من ا٤بناطق الٍب كانت تقع ٙبت سيطرتو كىي جهات مسور كالعة كقراضة كجبل 

 تيس كما يوإب ىذه ا١بهات. باعتباره صاحب التزاـ الضرائب ُب ىذه األ٫باء.
ك ًب تنصيب إبراىيم بينما أسندت مهاـ ا٢بكم ُب ببلد الشرؼ إٔب األمّب لطف اهلل، كذل

بن ا٤بطهر أمّبان على حصن ثبل. فيما كاف األمّب عبد الرحيم بن عبد الرٞبن عامبلن على 
ببلد حجة، أما عبد اهلل بن ا٤بعافا فقد عْب حاكمان على ببلد السودة، كامتد نفوذه إٔب 

 األىنـو ككادعة كعذر، كقد: "بلغ مكانة مؤثرة ُب ظل العثمانيْب".

عن طريق منحهم  -ا٤بوالْب ٥بم-ة العثمانيوف ُب تكرٙب أمراء ا٤بناطق الشمالية كبالغ الوال
ألقابان عثمانية: "أمراء أك سناجق". إٔب جانب إعطائهم ا٥بدايا، بل كأكثر من ذلك فإف 
سبلطْب الدكلة العثمانية أنفسهم كانوا يرسلوف ٥بم: "ا٣بلع كالَبقيات من استانبوؿ بناء 

 ".على طلب كالة اليمن
كقد أثار ذلك الوضع باقي طبقات آّتمع، كخاصة ذكم ا٤بكانة السياسية كاالجتماعية ُب 



الببلد، إضافة إٔب أنو أثقل كاىل األىإب، الذين تقع عليهم أعباء االمتيازات الٍب ٙبصل 
 .-اآلنفة الذكر-عليها الطبقة ا٢باكمة 

العثمانيوف كا٤بتمثلة ُب ظاىرة ٝبع ك٩با زاد من تذمر اليمنيْب، تلك السياسة الٍب اتبعها 
الرىائن، من القبائل ا٤بناكئة للحكم، كذلك لضماف كالئها كعدـ ٛبردىا ضد السلطة 

العثمانية. ككاف غالب ىؤالء الرىائن من أبناء ا٤بشائخ، أك أقرب الناس إليهم، كقد أكضح 
من الرعية أك ا١برموزم بشكل جلي تلك الظاىرة بقولو: "كمن ذلك أف من خالف أمرىم 

الفهم من إماـ حق أك غّب ذلك عمدكا إٔب قبض الرىائن، صغّبان كاف أك كبّبان  ماؿ إٔب ٨بي
 من ذكر أك أنثى، من أكالد شيخ البلد ا٤بخالفة، أك من كاف يعتزم إليو".

أساءكا معاملة ىؤالء الرىائن، حيث كاف يتم كضعهم ُب سجوف  -العثمانيوف-إال أهنم 
كف عليهم العمارة األكيدة، حٌب يهلكوا، كما فعلوا مع كثّب من رىائن مظلمة: "ٍب يعمر 

أرض اليمن". كيؤكد مؤرخ معاصر لؤلحداث ىذا القوؿ، حْب يذكر أف زىاء مائتْب 
من أىإب ا٢بيمة، كقرابة نفس العدد من قبائل هنم. ًب  -بينهم مشائخ-كٟبسْب شخصان 

ٯبعل لو متنفسان، األمر الذم أدل إٔب كفاة إيداعهم السجن، كأغلق من ٝبيع ا١بهات، كٓب 
 ٝبيع من فيو من الرىائن، كٓب يعش منهم، حسب ا١برموزم: "إال سبع أنفس".

كلقد كانت ظاىرة الرىائن من النساء، ٧بل استياء كتذمر لدل األىإب، كأثارت ركح العداء 
لِب لقدسية حرمات ضد العثمانيْب، كوهنا تسيء إٔب ٠بعتهم، ٤با فيها من انتهاؾ صريح كع

 ا٤بسلمْب.
إف سوء معاملة الرىائن أفضى كذلك إٔب إعبلف حاالت التمرد ُب السجوف، كىو األمر 

ٛبرد كعصياف رىائن سجن قلعة القاىرة ُب شهر  -حسب مؤرخ معاصر-الذم يفسر لنا 
ـ. نتيجة أف القائم على سجن القلعة: "قد أتعبهم أشد 1587/ ى996رجب من عاـ 

فهم ٝبع احملن كا٤بهن كالنكد كالنصب، كامتحنهم أشد االمتحاف، حٌب أنو كاف التعب ككل
 يكلفهم على عمل بستانْب كمزارع ُب القلعة مع الضرب الشديد كالعمل الدائم ا٤بزيد".



كقد ًب إٟباد ذلك التمرد بصورة بشعة، أثارت معها سخط كاستياء األىإب، حْب أمر 
أف يوضع كل سجناء القلعة ُب أكياس: "كيرمى ّٔم ب -كإب اليمن حينذاؾ-حسن باشا 

 من رأس القلعة من أرفع مكاف عاؿ".

كلعل سوء معاملة الرىائن، كاف أحد األسباب ا٤بباشرة الندالع عدد من االضطرابات ُب 
ضد العثمانيْب،، كيتضح ذلك  -ُب تلك األقاليم-بعض أقاليم اليمن، كانقبلب األىإب 

ـ( عندما ٛبرد األمّب علي الشرجيب ُب ا٢بجرية، 1597/ ى1006ُب ما حدث ُب سنة )
فإف أكؿ عمل قاـ بو، ىو مهاٝبة سجوف كقبلع العثمانيْب القائمة بْب ا٢بجرية كمدينة 

 تعز، إلخراج مئات من الرىائن احملتجزين فيها.
٤با حدث ُب سجن مدينة عدف سنة  -ُب ما ذىبنا إليو-كيتبٌْب األمر كذلك بشكل جلي 

ـ، عندما ٛبرد الرىائن احملتجزكف فيو على حراسهم، جراء ما قاسوه من 1600/ ى1008
سوء ا٤بعاملة، حيث استولوا على: "ما كاف ىناؾ من السبلح كالباركد، كشحنوا ا٤بدافع الٍب 
فيها" للدفاع عن أنفسهم من مهاٝبة ا١بنود األتراؾ، كخوفان من اتساع حركة ٛبرد السجناء 

على القوات العثمانية ُب ا٤بدينة، فقد رأل حاكم ا٤بدينة ككبار مسؤكليو: كنتائجها السلبية 
"أف يعطوا الرىائن كاحملابيس اإلذف ُب ا٣بركج، كال يتعرض ٥بم أحد". كٙبسبان كذلك ألم 

 رد فعل انتقامي من قبائل أىإب الرىائن كاحملابيس.

جراء ما يفعلو العثمانيوف،  صورة أخرل يتجسد فيها التذمر كاالستياء الذم كابده األىإب
كلعل ذلك يتبْب بوضوح ُب األفعاؿ الٍب ارتكبت ُب حق أسراء ا٢برب، الذين كانوا يقعوف 
ُب قبضة القوات العثمانية، فقد عمد العثمانيوف إٔب إنزاؿ شٌب ضركب التعذيب كالتنكيل 

يف، حيث كاف ُب أسراىم، دكف مراعاة ٢برمة األسّب كما أكصى ّٔا الدين اإلسبلمي ا٢بن
يتم قتلهم أك يودعوف ُب السجوف، كيساقوف إليها: "كما تساؽ األنعاـ" ككانت عملية 

سلخ جلد األسّب كىو حي، من أبشع الصور الٍب مارسها العثمانيوف ضد ىؤالء األسرل، 
حينما أمر سناف باشا بسلخ جلد  -عدة مرات-كيورد ا٤بؤرخ ا١برموزم مثاالن حيان لذلك 



، بعد أف كقع ُب أيدم العثمانيْب خبلؿ إحدل ا٤بعارؾ سنة عامر بن علي
 ـ(، كأف: "ٲبثل بو ميثلة ما فعلها مثلو ُب مثلو".1598/ ى1007)

أنو كاف يتم:  -حسب مؤرخ معاصر-كقد بالغ العثمانيوف ُب تعذيب أسراىم إٔب درجة 
زكا رأسو كمن أحبوا "ركزىم على ا٣بوازيق كالتحريق بالقطراف كالباركد، كمن سهلوا عذابو اجت

 بقاءه مهانان ز٪بركه كزندكه كضربوه كغّب ذلك ٩با ال يفعلو مسلم".
كباستقراء ١بملة األكضاع الٍب أكردناىا يتضح لنا ٝبلة من األسباب الٍب أدت ُب هناية 

ا٤بطاؼ إٔب إعبلف الثورة ضد ا٢بكم العثما٘ب، الٍب جسدىا اليمنيوف، حْب استجابوا لدعوة 
اسم بن ٧بمد للقياـ بتلك الثورة، كا٬برطوا ُب صفوؼ ا٤بقاكمة ضد الوجود اإلماـ الق

 العثما٘ب، كذلك ما سيكوف مفصبلن ُب الفصوؿ التالية من الرسالة.

 الفصل الثا٘ب مراحل ثورة اإلماـ القاسم بن ٧بمد
 ـ(1602-1597/ ى1013-1006ا٤برحلة األكٔب: )

 توطئة
ا٤بسببات الرئيسة الداعمة لقياـ الثورة ضد الوجود  ٩با ال شك فيو اف العوامل الٍب مثلت

تطلب بشكل أك آخر من القول ا٤بعارضة للحكم  -كما أشرنا إليها سابقان -العثما٘ب 
-العثما٘ب ُب الشماؿ ا١ببلي، كضركرة ملحة إٔب قياـ إماـ حق للخركج على ىؤالء 

ألىإب العذاب كا١بور كما يذىب إليو ا٤بذىب الزيدم. كوهنم قد أذاقوا ا  -العثمانيْب
العظيمْب كىم بذلك إ٭با أرادكا التبشّب بعودة كشيكة لئلمامة الزيدية، قبل بضع سنوات من 

 ظهور اإلماـ القاسم بن ٧بمد.
-كُب حقيقة األمر فإف اإلمامة الزيدية كانت ٕباجة ماسة تتطلبها ظركؼ ا٢بالة القائمة 

ُب ٥با بالتإب تسنم زماـ ا٤بقاكمة ضد لتستعيد بذلك نشاطها السياسي، كي يتس -كقتئذ
 العثمانيْب.

كلقد شهدت اليمن خبلؿ حقبة زمنية ٘باكزت األربعْب عامان، قبل إعبلف دعوة اإلماـ 



ـ(، مقاكمة ضد الوجود العثما٘ب، قاد زمامها ا٤بطهر بن 1597/ ى1006القاسم ُب عاـ )
حلة أخرل اتسمت ـ( كانتهت بوفاتو لتبدأ مر 1572-1547اإلماـ شرؼ الدين )

-بالضعف نتيجة التباين كا٣ببلؼ القائم آنذاؾ بْب أبناء ا٤بطهر إٔب أف ٛبكن حسن باشا 
 من إقامة بديل زيدم عثما٘ب ضمن نظاـ حكم الوالية ا٤بركزم. -الوإب

قد ساعدت إٔب حد كبّب ُب تكوين مبلمح كشخصية  -اآلنفة الذكر-كلعل الفَبة الزمنية 
مد، فهو كمنذ نعومة أظافره شهد كاقعان مريران كمرحلة كفاح ضد ا٢بكم اإلماـ القاسم بن ٧ب

العثما٘ب، بل إف كالده نفسو كاف أحد عناصر ا٤بقاكمة ُب جيش ا٤بطهر بن اإلماـ شرؼ 
 الدين، كخاض معو حركبان كثّبة ضد القوات العثمانية.

فَبة حسن باشا ُب ما ىيأت التغّبات الكبّبة الٍب شهدهتا ا٤بناطق الشمالية خبلؿ 
ظرفان ٧بليان مناسبان ليصبح “ـ(، لئلماـ القاسم، كما يؤكد مؤرخ ٧بدث: 1580-1604)

بعد أمد طويل إمامان ذا تأثّب"، كليكوف من أىم الشخصيات اليمنية الٍب لعبت دكران كبّبان 
 عند بداية القرف السابع عشر ا٤بيبلدم. -حينذاؾ-ُب تاريخ اليمن ا٢بديث 

لقاسم بن ٧بمد سنوات عدة متفرغان لطلب العلم، تنقل خبل٥با بْب أبرز مكث اإلماـ ا
مراكز ا٥بجر كتػىلىقى العلم، ُب صعدة كحوث كالرجم ككوكباف كا٢بيمة كصنعاء، إضافة إٔب 
، كالٍب بقي فيها فَبة ال بأس ّٔا، كٓب يغادرىا إال عندما أسرت قوات حسن باشا  األىنـو

ـ(، كلقد مثلت فَبة بقائو ُب األىنـو نقطة 1586/ ى993اإلماـ ا٢بسن بن داكد سنة )
ىامة ُب مسار تكوين شخصيتو كتوجهاتو الدينية كالفقهية. كما أتاحت لو معرفة العديد 

 -حينذاؾ-من شيوخ ا٤بذىب الزيدم الذين ٘بمعوا ىناؾ استجابة لئلماـ ا٢بسن ا٤بؤيدم 
كوهنا أحد ا٤بعاقل ا٥بامة   -األىنـو-إضافة إٔب أهنا مكنتو من االطبلع على األكضاع فيها 

 ُب مقاكمة ا٢بكم العثما٘ب، اٚبذىا ُب ما بعد كمعقل حيوم إلمامتو.

كاصل اإلماـ القاسم عقب خركجو من األىنـو تنقبلتو لطلب العلم، حيث كانت ىذه ا٤برة 
صوب جهات الشرؼ كأتيح لو ىناؾ التتلمذ على يد عدد من أشهر علماء ا٢بديث 



قل إثرىا إٔب: "ا٢بيمة كجبل تيس كصنعاء". ككانت حجة كذلك أحد ٧بطاتو النبوم. انت
العلمية حيث: "تلقاه فقهاؤىا كعلماؤىا كأخذكا عنو علمان كثّبان". ٍب حط رحالو ُب: 

"جهات الشرؼ فسكن فيها". كقد أدت تنقبلتو تلك إٔب ذيوع صيتو كاشتهار فضلو بْب 
 اإلٯبايب عند إعبلف إمامتو ُب ما بعد. أكساط السادة الزيديْب، كاف ٥با األثر

بالسرية التامة، كىي مرحلة سبقت  -السابقة الذكر-حرص اإلماـ القاسم أف ٰبيط تنقبلتو 
مباشرة دعوتو، سيما كأف العثمانيْب قد شعركا ٖبطورتو قبل ظهور إمامتو كحسب ا١برموزم 

اردتو للقبض عليو دكف فإهنم: "خافوا جانبو" فأخذكا: "ٯبتهدكف ُب التجسس عليو كمط
 طائل".

كيبدك أف اإلماـ القاسم قد اعتزؿ نطاؽ ا٢بكم العثما٘ب، حْب رأل أف الضركرة تقتضي 
التوارم عن أعْب العثمانيْب كرجا٥بم، كونو قد بدأ ينتقل إٔب ناشط فقهي كسياسي يتبُب 

ساط ا٤بعارضة قضية إحياء اإلمامة الزيدية. كيتضح ذلك بصورة جلية حينما بدأ يتوجو لؤلك 
 للعثمانيْب لتبِب فكرة اإلمامة للتخلص من التسلط العثما٘ب.

إٔب مراسلة أتباعو ا٤بنتشرين ُب العديد من ا٤بناطق الشمالية كضح ٥بم  -اإلماـ-كلقد عمد 
من خبل٥با خطورة ا٤برحلة كالظركؼ احمليطة ّٔم، خاصة مع تشديد حسن باشا من 

كمو. كما حرص أيضان ُب رسائلو على هتيئة األىإب إجراءاتو القمعية ضد ا٤بعارضْب ٢ب
 ألمر اإلمامة.

ففي رسالة بعث ّٔا إٔب ببلد العصيمات لؤلمّب ا٢بسن بن ناصر أحد كبار أعواف اإلماـ 
أكد فيها كما يقوؿ ا١برموزم: "أف ا١بور قد عم كالشرع  -اآلنف الذكر-ا٢بسن بن علي 

بة العثمانيْب. مشّبان إٔب أف ذلك لن يتم إال عن الشريف اد٥بم". كفيها دعوة كاضحة حملار 
التقى  -٥بذا الغرض-طريق إحياء اإلمامة الزيدية. كُب إحدل جوالتو إٔب مدينة صعدة 

بكبار "علماء ذمار كفقهاء الظاىر كفقهاء صنعاء". كالذين أكدكا على ضركرة القياـ بأمر 
 اإلمامة.



ت كا٤بشاكرات كاللقاءات الٍب أجراىا اإلماـ كُب حقيقة األمر فقد استغرقت تلك ا٤براسبل
القاسم مع غالب مؤيديو من السادة الزيديْب كشيوخ القبائل عدة سنوات، استطاع فيها أف 

يبلور ٝبلة من ا٤برتكزات األساسية توخى من خبل٥با قياـ تكتل ُب األكساط ا٤بعارضة 
إلمامة، ُب سبيل ا٣ببلص من للعثمانيْب ُب ا٤بناطق الشمالية، يؤدم بالتإب إٔب ظهور ا

 التسلط العثما٘ب.
 -الشيعة-كلقد تزامن ذلك مع اتساع رقعة ا٤بؤيدين لو لتشمل الكثّب من السادة كالفقهاء 

كالذين: "كاف ٥بم نفوذ ديِب كركحي ذك طابع ٧بلي كأىلي غالبان، كيرتبطوف ارتباطان كطيدان 
 ة".بنمط ا٢بياة القبلية ٗبا ُب ذلك تقاليده احملارب

كىكذا يتضح حسب مؤرخ ٧بدث: "ككاف حزبان جديدان لئلمامة ُب دكر التشكل". كىو 
األمر الذم يتجلى خبلؿ بضع سنوات، حْب أصبح اإلماـ القاسم أىم داعية إٔب التوجو 

اإلمامي، كالزعيم األقول كاألجدر على طريق إعادة اإلمامة الزيدية إٔب الوجود كالفعل كما 
 ا بعد.ُب م -لنا-سيتبْب 

 إعبلف الدعوة
بدأ اسم اإلماـ القاسم يظهر قيد التداكؿ باعتباره اإلماـ الذم توشك دعوتو على الظهور. 

"فلما أظهر اهلل صيتو كانتصرت دعوتو ٙبقق األكلياء صدؽ الوعد، كعرؼ األعداء كبلؿ 
فتقدـ ا٢بد". ككاف ُب نظر الكثّب من رجاؿ الزيدية األجدر على القياـ ٗبنصب اإلمامة، 

 إليو ا٤بناصركف كطلبوا منو النهوض باألمر.
كحسب ا١برموزم فقد أيده: "رجاؿ من سراة العَبة الكراـ كبطارقها ا٥بامات من شيعتها". 

 كأعلنوا مبايعتو سران كالقياـ بتهيئة الظركؼ إلشهار دعوتو باإلمامة.
انيْب بأهنم لن يَبكوا كلقد أدرؾ اإلماـ القاسم عندما تبْب أف أخباره قد بلغت إٔب العثم

أمره، لذلك فقد استشار بعضان من كبار العلماء كالشخصيات بشأف إعبلف الدعوة، كيبدك 
أف األشد معارضة منهم للحكم القائم قد شجعوف على ذلك: أما األكثر فقد رأكا حسب 



هات مؤرخ معاصر: أف الوقت ٓب ٰبن بعد: "٤با كانوا يركف من قوة األتراؾ كٛبلكهم ٝبيع ا١ب
من زبيد كصنعاء كصعدة كأيب عريش كصبيا كٝبيع ٨باليف ىذه ا٤بدف كنواحيها" باإلضافة 

 إٔب شدة كطأهتم كقوهتم ككثرة عددىم كعتادىم ا٢بريب.

بقي على اإلماـ أف يضمن شيئان من التأييد القبلي، فأشار عليو بعض كبار مستشاريو أف 
من نصرة القبائل كإٔب أٮبية موقعها كجبا٥با  يكوف القياـ بالدعوة من ببلد سنحاف، ٤با فيو

ا٢بصينة، كلبعدىا عن مركز العثمانيْب، إضافة إٔب منافذىا الكثّبة كاآلمنة، كالٍب تتيح لو 
سهولة ا٣بركج إذا ما داٮبتو القوات العثمانية: "فاستصوب اإلماـ ىذا الرأم". لذلك فقد 

اف من جهة ا٢بقار، حيث جرت ىناؾ حل اإلماـ القاسم قبيل إعبلف دعوتو ُب ببلد سنح
على ٫بو ٧بدكد كبسرية تامة مبايعتو إمامان، كذلك ُب أكاخر شهر ٧بـر سنة 

 ـ.1597/ ى1006
كعندئذ رأت بعض القول ا٤بناىضة للحكم العثما٘ب ضركرة اختيار معقل آخر إلعبلف 

عيد عن متناكؿ الدعوة يكوف أكثر أمانان، فوقع االختيار على جبل حديد قارة ا٤بنيع كالب
القوات العثمانية. فوصل اإلماـ إثر ذلك إٔب موضع يسمى كادم ا٢بمر بالقرب من جبل 

ـ، كتلقب 1597/ سبتمرب أكتوبر  ى1006قمر، كمنها أعلن دعوتو ُب بداية شهر صفر 
 باإلماـ ا٤بنصور. كقد أشار ا٤بؤرخ الشرُب إٔب ذلك مطلع قصيدة:

 ٍب ابتدا الدعوة الغراء من قمر
 

 إمامنا القاسم ا٤بنصور ُب صفر
 

ككاف قبلها قد شيعو إٔب جبل قارة أحد كبار مشائخ سنحاف كىو الشيخ أبو زيد بن سراج 
كأعطاه: "بندقْب كثبلثة أرطاؿ باركت"، كىي داللة كاضحة لبداية مرحلة جديدة ٧بورىا 



 تعاضد القول الثورة كمقاكمة الوجود العثما٘ب. كتوقع اإلماـ القاسم أف تؤدم دعوتو إٔب
 اليمنية بشكل كاسع ضد حكم الوالية الٍب كانت إذ ذاؾ ناقمة على العثمانيْب.

كلعل دعوة اإلماـ القاسم كانت قد أييدت من قبل سادة كقضاة كعلماء كاف ٥بم كزهنم 
ا٤بذىيب كالركحي، كُب قصيدة ذات مغزل ديِب سياسي كاضح ا٤بعآب، قا٥با أحد ىؤالء 

 القاسم ُب إظهار دعوتو:ٰبث فيها اإلماـ 
 ضاع الوفاء كضاعت بعده ا٥بمم

 
 كالدين ضاع كضاع آّد كالكـر

 
 كا١بور ُب الناس ال ٚبفى معا٤بو

 
 كالعدؿ من حولو األستار كالظلم

 
 ككل من تابع الشيطاف ٧بَـب

 
 ككل من عبد الرٞبن مهتضم

 
ي إٔب ما آلت إليو األكضاع تعرب ُب مدلو٥با السياس -اآلنفة الذكر-كقراءة متأنية للقصيدة 

ُب أكساط األىإب، كإٔب أم حد بلغ ا١بور كالظلم الذم كاف ٲبارسو العثمانيوف، بل لقد 
كىو األمر الذم  -كما أشرنا ُب الفصل األكؿ-أساء ىؤالء إٔب الدين من خبلؿ أفعا٥بم 

 أدل إٔب اندالع الثورة ضدىم.
اإلماـ القاسم، بات ٗبثابة ٙبد صريح  كىكذا يبدك بأف ا٤بشركع اإلمامي الذم يتزعمو



للعثمانيْب يعمل على زعزعة حكمهم ُب اليمن من جانب، كتعبّب عن تطلع إقامة إمامة 
تبدأ ا٤برحلة األكٔب لثورة  -كما أشرنا آنفان -جديدة من جانب آخر، كبإعبلف الدعوة 

اف قد بٌْب مراحل ك  -كاتب سّبة القاسم-القاسم، ك٘بدر اإلشارة إٔب أف ا٤بؤرخ ا١برموزم 
أسفرت بْب  -انظر ا٤بقدمة-ثورة اإلماـ القاسم حْب قسمها إٔب أربع هنضات )مراحل( 

ـ(عن ظهور حكم إمامي ُب الشماؿ 1620-1597ىػ/1029-1006األعواـ )
 ا١ببلي.

 رسائل اإلماـ إٔب مشائخ كقبائل ا٤بناطق الشمالية
 توجيو نداءاتو من خبلؿ ا٣بطابات بدأ اإلماـ القاسم بعد إعبلف دعوتو ُب جبل قارة ُب

كالرسائل إٔب األىإب كمشائخ القبائل ُب ا٤بناطق الشمالية كغّبىم، لتلبية دعوتو كمناصرة 
ثورتو، ككانت ىذه ا٣بطابات حسب مؤرخ ٧بدث: "تشبو ا٤بنشورات السياسية ُب األزمنة 

إلذكاء ركح  -ماـاإل-ا٤بعاصرة"، حيث ٞبلت ُب طياهتا ا٤ببادئ الٍب كاف يدعو إليها 
ا٤بقاكمة لدل األىإب، كحثهم بالتإب على الثورة كعدـ ا٣بضوع للعثمانيْب نتيجة فساد 

 حكمهم.
فهو ُب إحدل رسائلو إٔب قبائل كادعة الشاـ، يدعو إٔب ٧باربة العثمانيْب، حيث يؤكد: 

ل من مواالة "أف اهلل قد أكجب قتل ىؤالء األتراؾ كأعواهنم من العرب". كٰبذر تلك القبائ
 كوف ذلك يعد خركجان عن اإلسبلـ كمبادئو.  -العثمانيْب-كإطاعة ىؤالء 

كلقد أكضح اإلماـ أف استمرار تسلط ا٢بكم العثما٘ب على رقاب اليمنيْب كاف نتيجة 
حتمية، كوف بعض القبائل قد استكانت كىادنت ىؤالء، بل أمدهتم باألمواؿ الٍب كانت 

كد أيضان أف عدـ االستجابة للدعوة اإلمامية كمؤازرة الثورة، ٘بىب عليهم دكف كجو حق، كيؤ 
تؤدم إٔب ٛبادم العثمانيْب فيما يعتملونو ضد األىإب من البطش كالقوة كالظلم، كيبدك أف 
اإلماـ قد عمد إٔب ىذا األسلوب ُب بعض خطاباتو كجزء من ٙبفيز القبائل كدفعها بالتإب 



ُب إحدل رسائلو إٔب عامة اليمنيْب حْب يقوؿ أنو: إٔب صفوؼ الثورة، كلعل ذلك يتبْب 
 "لوال مداراتكم كإمدادكم ٥بم با٤باؿ، كالقعود عن نصرتنا ما استقامت ٥بم راية أبدان".

ضركرة االستجابة للدعوة اإلمامية كوهنا امتثاؿ ألكامر  -فيو-كُب خطاب آخر يؤكد اإلماـ 
ره يكوف قد خالف أكامر اهلل، كبالتإب اهلل، ُب كجوب طاعة أىل البيت، أما من يدير ظه

سوؼ: "يفتح اهلل عليو أبواب ا٤بصائب كٲبحقو ُب دنياه كآخرتو". كيتضح لنا ذلك ُب 
، حيث يقوؿ: "فإف اهلل أكجب عليكم طاعة أئمة  رسالة كجهها اإلماـ إٔب قبائل األىنـو

 قالبو الديِب، أىل البيت، كحـر عليكم ٨بالفتهم". كيبدك أف ىذا األسلوب ا٣بطايب ُب
الذم عمد إليو اإلماـ القاسم، قد أٜبر ُب غالب األحياف إٔب نتائج أدت إٔب انضواء 

 الكثّبين ٙبت راية الثورة.

كنستقرئ ُب جانب آخر من رسائل اإلماـ: استنكاران شديد اللهجة، ٤بوقف بعض القبائل 
ففي رسالة بعثها إٔب قبائل نتيجة لعدـ استجابتها لنداء الدعوة، كا١بهاد ضد العثمانيْب، 

ىجر الظهرين من ببلد حجة يقوؿ فيها: "كأنتم رٞبكم اهلل رأيناكم عن ا١بهاد مضربْب 
ككأف اهلل ٓب يفرضو عليكم". مستدالن ٗبا ذىب إليو بقولو: "فإنا ٓب نرى منكم رجبلن كقف 

. إال أننا ٪بده ساعةن ُب موطن من مواطن ا١بهاد، كإنكم ٓب تعتدكا ١بهاد الظا٤بْب سبلحان"
مع استنكاره اآلنف الذكر يلتمس األعذار كا٤بسببات الٍب أدت إٔب عدـ ا٤بشاركة  -اإلماـ-

الفعلية لتلك القبائل: "كعذرتكم عن ا١بهاد بأنفسكم"، حٌب كلو ٓب تكن على جانب من 
نو الصواب، فهو ُب ظرؼ يستدعي عليو اتباع سياسة ا٤بهادنة الستمالة ىذه القبائل، إال أ

ُب جانب آخر يدعوىم إٔب ضركرة بذؿ ا٤باؿ ٤بساندة الثورة كآّاىدين، بل كيفرض عليهم 
مبالغ مالية كاجبة الدفع، حْب يقوؿ: "كعٌينا عليكم ستمائة حرؼ تفَبقوهنا على قدر 

أموالكم". ٧بذران إياىم بنقمة من اهلل ُب حالة عدـ التزامهم بدفع تلك األمواؿ، كوف ذلك 
ألكامر اهلل الٍب فرضها ُب ا١بهاد: "كمن ٓب ٲبتثل ما ُب التنزيل فاهلل حسبو كىو يعد معصية 

 اآلخذ لو بذنبو".



كلقد حرص اإلماـ القاسم ُب بعض رسائلو على تأنيب تلك القبائل الٍب ٓب تشاركو ا١بهاد 
ٕبجة: "خوفهم على ٩بتلكاهتم كمناطقهم" من أيدم القوات العثمانية. كٓب يكتف بذلك 

مد إٔب رسم صورة كاضحة ا٤بعآب لسلطة ا٢بكم العثما٘ب، يبْب من خبل٥با ما تعتملو بل ع
ىذه السلطة على أرض الواقع ُب سبيل إبقاء سيطرهتا على الببلد، كيشّب إٔب أف العهود 

كا٤بتمثلة ُب عدـ ا٤بساس ّٔم كٗبمتلكاهتم كمناطقهم -الٍب قطعها العثمانيوف لبعض القبائل 
سرعاف ما يتم نكثها، إذا ما تضررت مصا٢بهم:  -كالئهم للحكم العثما٘ب طا٤با بقوا على

"كلقد عرفتم ّٔذه الدكلة كعدـ كفائها بالعهود". كىو مع ذلك ٓب يغفل على حثهم 
٤بساندتو كمناصرة ثورتو: "كقد أكجب اهلل عليكم معاكنتنا" مستشهدان بقولو تعأب: 

 وىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإًلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف{.}كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربّْ كىالتػَّقٍ 
كغالبان فقد ركز اإلماـ القاسم ُب كل خطاباتو كرسائلو، على الطبيعة الدينية للثورة على 

العثمانيْب. نظران لفساد األكضاع العامة ٢بكمهم مشّبان إٔب التصرفات ا٤بشينة كالبل أخبلقية 
 الٍب يرتكبها ىؤالء.

ب آخر يؤكد أف تسلط العثمانيْب يعِب أف: "رسـو الدين قد عفت، كأعبلـ كىو ُب جان
ا٥بدل قد طمست، كأحكاـ الشريعة قد عطلت، كالفرائض قد رفضت". كعلى ىذا النحو 

ال يبقى أماـ اليمنيْب إال طريق الكفاح ا٤بقدس: "البدار البدار رٞبكم اهلل إٔب ما افَبض 
 اء دعائم اإلمامة كالثورة ضد ا٢بكم العثما٘ب.عليكم من جهاد عدككم" ُب سبيل إرس

 دكر القول الوطنية ُب إرساء دعائم ثورة اإلماـ القاسم كتوسيع نفوذه
أف يضمن شيئان من التأييد  -السابقة الذكر-استطاع اإلماـ القاسم من خبلؿ رسائلو 

عبّبان عن القبلي لدعوتو، حيث كجدت استجابة كبّبة من قبل األىإب الذين رأكا فيها ت
 تذمرىم من سياسة العثمانيْب كسوء تصرفاهتم.

ٗبثابة ثورة ضد ا٢بكم العثما٘ب كأف ىذه الثورة   -حينذاؾ-كال غرابة أف تعترب دعوة اإلماـ 
كانت ذات مضموف اجتماعي ألهنا كما يقوؿ الدكتور سيد مصطفى سآب: "كانت 



 نيْب".ٙبارب فساد ا٢بكم العثما٘ب كتطالب برفع الظلم عن اليم
كلقد كاف استجابة القبائل ٥بذه الثورة، أسرع من كصوؿ ا١بيوش العثمانية إٔب تلك ا٤بناطق. 

كيبدك أف العديد من السادة كالفقهاء الزيديْب كانوا مهيئْب لتأييد ما حدث، بل ككما 
 يقوؿ مؤرخ ٧بدث قد: "سارع البعض منهم إٔب االلتحاؽ ٗبركز الدعوة".

وسيع نطاؽ دعوتو، من خبلؿ ٙبريضو ٤بشائخ تلك القبائل على كاصل اإلماـ القاسم ت
 إلسكات صوت معارضيو. -الوإب-مناصرتو، رغم احملاكالت الٍب قاـ ّٔا حسن باشا 

كٓب ٲبض سول قليل من الوقت حٌب توالت انتفاضات أقاليم ا٤بناطق الشمالية، بل كامتدت 
 ليمن.شرارة الثورة ضد ا٢بكم العثما٘ب إٔب غالب أرجاء ا

كٓب يكتف اإلماـ ببعث رسائلو أك بعوثو، بل قاـ بتحركات أحيطت بالسرية التامة إٔب عدد 
من ا٤بناطق الشمالية، كجبل شاطب، كىجرة حوث كحيداف، أدت بالتإب إٔب استجابة 

قبائل تلك ا٤بناطق للدعوة، كأعلنت كالئها لئلماـ، "كأشعلت النار ُب قمم جبا٥با" إعبلنان 
كالٍب شكلت العمق االسَباتيجي -للثورة. كما سارعت قبائل األىنـو كالشرؼ بتأييدىا 

ـ، لبلنضواء ٙبت راية الثورة، 1598يناير 9/ ى1006ُب أكؿ ربيع اآلخر  -لدعوة اإلماـ
 إضافة إٔب قبائل ظليمة كعذر.

 كُب ىذه األثناء كانت قبائل ا٢بيمة ىي األخرل قد أعلنت كالئها: "كجعلوا ا٢بل كالعقد
 إٔب عم اإلماـ"، عامر بن علي.

أما قبائل ببلد العة ٝبيعها كمسور كا٤بغارب، فقد أمدت اإلماـ باألمواؿ كالرجاؿ لشد 
عضد الثورة، حٌب أف ا١بنود الذين التحقوا ٗبركز الدعوة، كما يقوؿ ا١برموزم: "قد تكاثرت 

اإلماـ أيضان ترحيبان لديو كاألمور اإلمامية على يديو ُب تلك النواحي انتشرت" كقد كجد 
 بدعوتو من قبائل حاشد كبكيل، أكرب القبائل اليمنية.

كلقد خاضت تلك القبائل معارؾ ضارية ضد القوات العثمانية كانت الغلبة إٔب جانبها، 
نتيجة أف الوالة العثمانيْب كانوا -رغم عدـ امتبلكها إال القليل النادر من األسلحة النارية 



استطاعت  -القبائل-إال أهنا  -ألىإب إلضعاؼ قدرهتم على الثورةٯبمعوف األسلحة من ا
أف تعوض عملية نقص األسلحة عقب قياـ ا٢برب بينها كبْب القوات العثمانية، كذلك من 

 خبلؿ استيبلئها على ما بأيدم العثمانيْب منها.

ـ، إال كقد أصبح اإلماـ القاسم 1597/ ى1006كٓب ٲبض النصف األكؿ من سنة 
األمر ُب شهارة، الٍب تدافع إليها العديد من: "الوفود من كل ناحية، ككثر الناس صاحب 

لديو كثرة عظيمة". كىكذا فلم يعد أمر اإلماـ كدعوتو خافيان على أحد، ككما يقوؿ ا٤بؤرخ 
الشرُب فقد: "شاع ذكره، كارتفع صيتو من مكة إٔب عدف، إٔب غّبٮبا، كقصده أىل 

 توقد كمتعرؼ على حالو، كداخل ُب كاليتو".األطراؼ كاآلفاؽ ما بْب م
دفع اإلماـ القاسم بكبار مؤيديو الذين أسندت إليهم قيادة االنتفاضات ُب ا٤بناطق 

الشمالية، ككاف ىؤالء قد قاموا بأدكار أساسية أثناء اإلعداد للدعوة، ككذلك ُب مناصرهتا 
رة ضد ا٢بكم العثما٘ب. كلقد كمد نطاؽ تأثّبىا. إٔب حث األىإب لئلنضواء ٙبت راية الثو 

عمد ُب ٧باكلة لتوطيد دعائم حكمو إٔب تولية ىؤالء على ا٤بناطق الٍب افتتحها كانتزعها من 
على األىنـو كعذر عبد اهلل بن ٧بمد بن  -على سبيل ا٤بثاؿ-أيدم العثمانيْب، حيث كٌٔب 

كظليمة، كأسند إٔب علي احملرايب، فيما أككل إٔب إبراىيم بن ا٤بهدم بن جحاؼ ببلد شظب 
 ا٢بسن بن شرؼ الدين ا٢بمزم ببلد ثبل، أما ببلد ا٢بيمة فقد كالىا عمو عامر بن علي.

كٓب يكن أمر الثورة منحصران على القول الزيدية لوحدىا، فقد استعرت ٞبى الثورة، كذلك 
مثل ا٢بجرية، كيافع، رٲبة  -كما أشرنا ُب الفصل األكؿ-ُب أقاليم شافعية ا٤بذىب 

صاب كعتمة. كقد اتصل ٩بثل الدعوة اإلمامية بوسط الببلد، القاضي يوسف ا٢بماطي، كك 
ببعض القول ُب جنوب الوالية ٢بثها على تصعيد الكفاح ضد العثمانيْب. كغالبان فقد 

 ساندت تلك االنتفاضات ثورة اإلماـ القاسم ُب مرحلتها األكٔب.

الواقعة بْب صعدة كصنعاء إٔب السودة،  انتقل اإلماـ بعد أف صار يسيطر على أىم ا٤بناطق
ـ كاٚبذىا مركزان ٢بكمو. كلقد جاء 1598/ ى1007كالٍب سقطت ُب يده ُب شهر صفر 



كوهنا على ذركة جبل ٩با ٯبعلها شديدة   -كقتئذ-اختياره للسودة نظران ٤بوقعها اآلمن 
 -آنذاؾ-تو التحصن، إضافة إٔب أهنا غّب بعيدة عن إقليم ا٢بيمة حيث قاعدة أكرب قاد

كىو عامر بن علي. كالٍب تعد أيضان مركزان ىامان لئلمدادات ُب حاؿ مهاٝبة القوات 
 العثمانية ٤بركز حكمو.

إٔب ٩با رسة مهامو التنفيذية كالقضائية، كقد أراد  -اإلماـ-كخبلؿ بقائو ُب السودة عمد 
لزيدم بذلك حسب مؤرخ ٧بدث: "أف يسبغ على نفسو السمات التقليدية لئلماـ ا

ا٢باكم". حيث شرع ُب متابعة شؤكف ا٤بناطق الواقعة ٙبت سيطرتو، كإٔب حث كالتو على 
جباية الزكاة، كإنفاذ األحكاـ الشرعية كهتيئة ا٤بقاتلْب، كإعدادىم حملاربة القوات العثمانية.  
كما أنشأ إدارة مالية )بيت ماؿ(، تتؤب ٝبع الضرائب من ا٤بناطق الواقعة ٙبت سيطرتو. 

اإلضافة إٔب ٘بهيز كإرساؿ قواتو إٔب عدد من ا٤بناطق الٍب ٓب تنضو بعد ٙبت راية الثورة ب
 النتزاعها من أيدم العثمانيْب، كضمها إٔب دائرة حكمو.

كالستكماؿ مظاىر ا٢بكم أصدر عملة فضية: "كانت نصف درىم". تداك٥با الناس، 
 كأدت بالتإب إٔب تثبيت جانبو االقتصادم.

 نيْب كالقول اليمنية ا٤بعارضة للدعوةموقف العثما
كجدت دعوة اإلماـ القاسم كثورتو ضد العثمانيْب استجابة من قبل العديد من القول 

اليمنية سواء منها الزيدية أك الشافعية، كال شك أف ذلك يرجع إٔب التذمر العاـ الذم ساد 
ُب رسم ا٣بارطة شاركت -اليمن ُب تلك الفَبة. ُب ما كاجهت ىذه الثورة قول أخرل 

 حاكلت إٟبادىا كقمعها ُب مهدىا األكؿ. -السياسية لليمن حينذاؾ
يأٌب ُب مقدمة ىذه القول العثمانيوف أنفسهم، كالذين رأكا ُب الثورة ٗبثابة انتزاع السلطة من 

أيديهم، كُب حقيقة األمر كانوا قد شعركا ٖبطورتو قبل ظهور إمامتو، كبدأكا ٗببلحقتو 
بينما مثلت القول الثانية، بقايا األمراء الزيديْب من أسرة اإلماـ شرؼ الدين، للقبض عليو. 

إضافة إٔب أصحاب النفوذ كالعلماء من أىإب األقاليم ا١بنوبية، كالذين انضموا صراحة إٔب 



 كبقوة سيطرهتم. -العثمانيْب-جانب العثمانيْب الرتباط مصا٢بهم بوجود ىؤالء 
وا أتباع ا٤بذىب اإل٠باعيلي، كا٤بتمركزين أساسان ُب بعض جباؿ أما القول الثالثة فقد كان

 -حينئذ-حراز إٔب الغرب من صنعاء، كُب ٪براف بأقصى مشاؿ اليمن، ككاف ىؤالء ٲبثلوف 
 أقلية شيعية، كما كانوا على عداء دائم مع الزيديْب.

عوة اإلماـ كلقد اتضح التعاكف بْب العثمانيْب كبْب حلفائهم من اليمنيْب عند ظهور د
القاسم، حيث ٞبل بقايا أبناء ا٤بطهر العبء األكرب ُب ٧باربة اإلماـ ك٧باكلة القضاء على 

دعوتو. كيأٌب ُب مقدمة ىؤالء عبد الرحيم بن عبد الرٞبن بن ا٤بطهر حاكم حجة كأقاليمها 
الذم كاف أكؿ من حارب اإلماـ، بل كأكؿ من سارع إٔب إببلغ الوإب حسن باشا بقياـ 

دعوة اإلمامية، كطالب بإشعاؿ: "سعّب ا٢برب ضد اإلماـ". كىذه البداية من جانب عبد ال
الرحيم ىي الٍب أشعلت فتيل ا٢برب ضد القوات اإلمامية. كدفعت بالتإب حسن باشا إٔب 

 التحرؾ السريع، كاٚباذ االستعدادات البلزمة للقضاء على ىذه الدعوة ُب مهدىا.
من أسرة آؿ شرؼ الدين ٗبنأل عن  -ا٤بعارضْب-ديْب كٓب يكن باقي األمراء الزي

مثل مطهر  -اآلنف الذكر-األحداث، فلقد سارعوا بدكرىم إٔب االنظماـ إٔب التحالف 
بن الشويع، كعلي بن ا٤بطهر بن الشويع، كأخوه عبد اهلل، ك٧بمد بن مشس الدين حاكم  

يد مصطفى سآب فقد قاـ كوكباف، كعبد اهلل بن ا٤بعافا حاكم السودة، كحسب الدكتور س
ىذا التحالف: "على أساسْب ر٠بي ككاقعي فمن الناحية الر٠بية كاف ىؤالء األمراء ٗبثابة 

عماؿ عثمانيْب ال٬براطهم ُب خدمة سلطة ا٢بكم العثما٘ب ُب اليمن، أما من الناحية 
تدعم  الواقعية، فقد كانت كحدة ا٤بصلحة الٍب تربط بْب عناصر الطبقة ا٢باكمة، ىي الٍب

 أكاصر ىذا التحالف كتبقي عليو".

ككاف اإلماـ ُب حقيقة األمر قد شعر ٗبدل خطورة ىذا التحالف، كدعا إٔب مقاكمتو، حْب 
أشار ُب إحدل خطاباتو، الٍب كجهها لليمنيْب: "كبعد فإف اهلل قد أكجب عليكم قتل 

 ت كا٤بساجد".ىؤالء األتراؾ، كأعواهنم من العرب على أية حاؿ كلو خلية ُب الطرقا



بدأ حسن باشا يركز اىتمامو على ا٢بيلولة دكف ٙبقيق الثورة القائمة إٔب زعزعة ا٢بكم 
العثما٘ب ُب اليمن. حيث دفع بقواتو، إضافة إٔب قوات ا٤بتعاكنْب معو من األمراء الزيديْب 

 إٔب جبل قارة، حملاصرة قوات اإلماـ ىناؾ.
مراء الزيديْب إٔب ا٤بناطق ذات العمق كٓب يكتف بذلك بل عمد إٔب إرساؿ بعض األ

االسَباتيجي، من ناحية موقعها كبعدىا عن مركز ا٢بكم، قد تكوف بالتإب مبلذان آمنان يلجأ 
إليها اإلماـ للتحصن ّٔا. إضافة إٔب أنو أراد بذلك بسط السيطرة العثمانية ُب تلك 

و علي بن ا٤بطهر بن الشويع ا٤بناطق، الٍب ٓب تصلها أيدم قواتو بعد. ك٥بذا الغرض فقد كج
، ُب ما  إٔب ببلد الظاىر، كًب ٘بهيز األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا حملاصرة ا٤بناطق احمليطة باألىنـو

أرسل األمّب عبد الرحيم بن عبد الرٞبن: "كٝبيع من ُب ا١بهات الشرقية من عسكر". 
 األتراؾ ٤بواجهة قوات اإلماـ ُب قارة.

أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين، فقد توجو ُب لفيف من قواتو أما حاكم كوكباف األمّب 
٤بساندة القوات العثمانية ُب منطقة حضور. كٓب يغب عن باؿ حسن باشا بإجراءاتو تلك 
أف اإلماـ القاسم قد بقي ُب مناطق صعبة ا٤بناؿ، بينما الثورة تنشر ا٣بطر كاالضطراب ُب 

 أكثر األرجاء.

صار ضد القوات اإلمامية ُب منطقة ا٢بيمة كىي ا٤بعقل ك٤بزيد من إحكاـ السيطرة كا٢ب
االسَباتيجي ا٥باـ ألكرب قواد اإلماـ كمنفذ خططو العسكرية عامر بن علي كتشكل من 
الناحية البشرية قوة ضاربة بيد اإلماـ، كمن ناحية أخرل كانت ا٤بصدر الريئس للتموين 

ى رأس قوة عسكرية كبّبة لتنفيذ ما الغذائي لتلك القوات. فقد ًب إرساؿ الكيخيا سناف عل
أشرنا إليو آنفان. ككاف قبلها قد عمد حسن باشا إٔب االستيبلء على حصن ثبل االسَباتيجي 

 ا٤بوقع ألٮبيتو العسكرية كاألمنية، لتأمْب مؤخرة جيشو خبلؿ توجهو إٔب ٧باصرة ا٢بيمة.
العثمانية كانتشارىا ُب  كإزاء تلك اإلجراءات العسكرية، كا٢بصار الشديد من قبل القوات

غالب ا٤بناطق الشمالية، ارتفع اإلماـ إٔب منطقة برط ا٤بنيعة كالبعيدة ا٤بناؿ على أيدم 



العثمانيْب، إال أنو كخبلؿ بقائو ىناؾ قرابة الشهرين فقد قاـ القائد العسكرم العثما٘ب ُب 
باءت بالفشل أماـ  صعدة قػيرَّأ ٝبعو، بعدة ٧باكالت كاف ا٥بدؼ منها اإليقاع بو، لكنها

 ا٤بساندة القوية لقبائل برط لئلماـ.
كأماـ ا٢بصار الشديد كعمليات البطش كالتنكيل الٍب ترتكبها القوات العثمانية ضد األىإب 

ُب مناطق الشماؿ ا١ببلي، أصدر اإلماـ تعليماتو بفتح جبهة جديدة ٤بناكشة العثمانيْب، 
ديدان ببلد ذمار كا٤بناطق آّاكرة ٥با. كقد توخى دارت أحداثها ىذه ا٤برة كسط الببلد، كٙب

اإلماـ بذلك صرؼ النظر كلو بعض الوقت لَبفع تلك القوات يدىا عن ا٤بناطق احملاصرة 
 ُب الشماؿ ا١ببلي، كليتسُب لو أيضان من إعادة انتشار قواتو من جديد ىناؾ.

ح تلك ا١ببهة، حينما كُب حقيقة األمر فقد استطاع ا٢بماطي، أحد كبار قواد اإلماـ فت
ـ إٔب منطقة آنس كمنها إٔب ببلد ذمار، 1597/ ى1006توجو ُب ٝبادل األكؿ سنة 

كعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من مشائخ القبائل ُب مناطق رداع، الرصاص، يافع، 
كنقيل ٠بارة، أكضح ٥بم خبل٥با مربرات قياـ الدعوة اإلمامية كاندالع الثورة ُب أقاليم 

ا١ببلي، كانت أف أدت إٔب تكوين حلف من القبائل اآلنفة الذكر، انضول ٙبت  الشماؿ
راية الثورة، كأصبح مصدر إزعاج كقلق للسلطة كٓب يكن أماـ حسن باشا إزاء التطورات 

ا٣بطّبة كا٤بتسارعة تلك إال أف استدعى غالب قواتو من ا٤بناطق الشمالية بقيادة الكيخيا 
عة إٔب ذمار ٤بواجهة القوات اإلمامية كحلفائها ا١بدد ىناؾ. سناف كأرسلها على كجو السر 

 خاصة كأف ا٢بماطي قد قطع الطريق من ذمار إٔب صنعاء: "كمنع العابر كا٤بار" إليها.
ككاف من األٮبية ٗبكاف بالنسبة للعثمانيْب إرساؿ تلك القوات ٤بنع توسيع رقعة التأييد 

كر، ككذلك خوفان من قطع اإلمدادات العسكرية كا٤بواالة لئلماـ ُب ا٤بناطق السابقة الذ 
كالبشرية القادمة من السلطنة إٔب السواحل اليمنية كالٍب تصل بالتإب إٔب مركز ا٢بكم 

 العثما٘ب ُب صنعاء عن طريق تعز ذمار.



كلعل ما كاف ٱبشاه حسن باشا ُب امتداد رقعة الثورة إٔب كسط كجنوب الببلد، كاف قد 
احملاذية -حْب طالت االضطرابات مناطق رٲبة ككصاب كعتمة  جسد على أرض الواقع،

ـ(، ضد العامل 1598/ ى1006ككذلك ثورة األىإب ُب يافع ُب رمضاف سنة ) -لذمار
ٗبنأل عن األحداث فقد  -الواقعة جنوب الببلد-العثما٘ب ىناؾ. كٓب تكن منطقة ا٢بجرية 

 -كما أشرنا ُب الفصل األكؿ- ٛبرد شيخها علي الشرجيب ُب نفس ا٤بدة ضد العثمانيْب
كلقد أدت تلك التمردات إٔب إحداث إرباؾ ُب صفوؼ القوات العثمانية، كتشتت 

 ٦بهودىا ا٢بريب.
الٍب عمد إليها اإلماـ القاسم  -اآلنفة الذكر-كُب حقيقة األمر فقد أدت ا٣بطة العسكرية 

مامية سيطرهتا من إٔب نتائج إٯبابية على الصعيد العسكرم، حيث استعادت القوات اإل
جديد على العديد من ا٤بعاقل كا٤بناطق الشمالية، الٍب باتت ٙبت السيطرة العثمانية، ُب 

 ـ.1598/ ى1007ـ كبداية العاـ 1597/ ى1006الفَبة ما بْب ٝبادل اآلخرة 
كقد أجربت انتصارات اإلماـ القاسم ا٤بتسارعة، بعض األمراء الزيديْب ا٤بوالْب للعثمانيْب، 

مواالة اإلماـ، كالدخوؿ ُب طاعتو، يأٌب ُب مقدمة ىؤالء، عبد الرحيم بن عبد الرٞبن،  على
كعبد اهلل بن ا٤بعافا، ُب ما ٙبصن البعض اآلخر ُب قبلعو القليلة ا٤بتبقية ُب أيديهم كخاصة 

حصن كوكباف كالطويلة. كبقي ىؤالء على كالئهم للعثمانيْب طواؿ امتداد قوة اإلماـ 
 بدأ ىذا الوالء يتأكد بشكل جلي عندما ا٫بسرت ىذه السيطرة. كسيطرتو، ٍب

كيتضح ذلك، عند سقوط ببلد حجة ُب أيدم القوات اإلمامية حيث سارع حاكمها 
ـ إٔب طلب الصلح مع اإلماـ، 1597/ ى1006األمّب عبد الرحيم ُب ٝبادل اآلخرة سنة 

، كعاىد على ا١بهاد بْب يدم اإلماـ  ككصل إليو: "كقد ٝبع كثّبان من قبائل األىنـو
كالنصيحة ُب السر كالعلن". كمع أف اإلماـ قد قربو إليو ككاله قيادة قواتو الٍب كجهها 

لبلستيبلء على عمراف، إال أنو كاف مبيتان ُب قرارة نفسو: "أف ٯبعل ألصحاب اإلماـ مكيدة 
كيخيا سناف كأعلمو ال تبقي ٥بم باقية". كىو ما ًب بالفعل، حينما راسل القائد العثما٘ب ال



بتقدمو على رأس القوات اإلمامية إٔب عمراف ٤بواجهة العثمانيْب ىناؾ، بل كأطلعو إٔب ما 
رمى إليو من خطة لئليقاع بتلك القوات، ككبار أعياف اإلماـ الذين كانوا ُب معيتها ُب 

رض، للكيخيا سناف أف: "يركم من دمائهم األ -حينئذ-قبضة القوات العثمانية، كيتسُب 
كيَبكهم إٔب يـو العرض". إال أف خطتو تلك باءت بالفشل حْب فطن إليها رجاؿ اإلماـ 

 القاسم.
ككاف حاكم السودة األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا، ىو اآلخر بعد سقوط ببلده بيد القوات 

ـ، كإعبلف مواالتو لئلماـ، قد انقلب عليو عندما 1598/ ى1007اإلمامية ُب صفر 
ة عقب ٛبكن قوات حسن باشا من استعادة السيطرة ُب قلب الشماؿ حانت لو الفرص

من ثورة اإلماـ القاسم بن  -من ا٤برحلة األكٔب-ا١ببلي، كذلك ُب أكاخر السنة الثانية 
 ٧بمد.

كاصلت القوات العثمانية ىجومها على ا٤بناطق الشمالية بقيادة الكيخيا سناف مع بداية 
 توجيو ىجماتو العنيفة إٔب مؤيدم اإلماـ، ـ، كالذم شرع ُب1598/ ى1007العاـ 

مستخدمان حياؿ ذلك كل أنواع البطش كالتنكيل، كقد بلغت قسوتو تلك حسب مؤرخ 
٧بدث إٔب: "حد خوزقة عدد من رجاؿ اإلماـ القاسم، ككذا سلخ عدد آخر كىم على قيد 

 ا٢بياة".
ا مقران ٢بكمو سيؤدم أدرؾ الوإب حسن باشا أف سيطرة اإلماـ على منطقة السودة كجعله

إٔب ازدياد أعداد ا٤بناصرين للثورة كإٔب زعزعة ا٢بكم العثما٘ب، لذلك فقد بالغ ُب أجراءاتو 
القمعية ضد األىإب ُب مناطق الشماؿ ا١ببلي، بل كشرع ُب اتباع سياسة موازية للجانب 

ىإب العسكرم، تنصب ىذه ا٤برة ُب ا١بانب االقتصادم، حْب شدد من ضغوطاتو ضد األ
من خبلؿ فرضو للضرائب العديدة، أٜبرت إٔب حد كبّب ُب مواالة العديد من قبائل ُب تلك 

ا٤بناطق للحكم العثما٘ب نتيجة ا٢باجة كالفقر، ككاف ٥با بالغ التأثّب على مركز ا٢بكم 
 اإلمامي ُب السودة.



ة أخرل بل فتح جبه -السودة-كٓب يكتف بتكثيف ا٢بصار على اإلماـ ُب معقلو ا١بديد 
لتفتيت آّهود ا٢بريب للقوات اإلمامية، دارت أحداثها ُب إقليم صعدة، على يد كاحد من 

علماء الزيدية كىو عبد اهلل بن علي ا٤بؤيدم. فقد دفع العثمانيوف با٤بؤيدم إٔب إعبلف 
 إمامتو كأمدكه با٤باؿ حيث: "جعلوا لو جامكية آغا من أغواهتم".

إٔب معارضة إمامة القاسم حْب بدأ يبث  -ا٤بؤيدم-وتو ككما ىو متوقع فقد ا٘بهت دع
رسائلو إٔب بعض القبائل ُب جهات صعدة داعيان إياىا لبلنضواء ٙبت إمامتو، كإٔب مناصرة 

العثمانيْب. كلقد أزعجت ىذه ا٤بواقف اإلماـ القاسم ٤با ٲبكن أف تؤدم من إرباؾ ُب 
 صفوؼ الزيديْب.

خلخلة كإرباؾ جبهات القتاؿ ُب صفوؼ  -أيضان -كُب ٧باكلة أخرل كاف الغرض منها 
ككاف: "٦بابان كلو دىاء  -االبن-قوات اإلماـ ساند العثمانيوف ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بؤيدم 

كمبلبسة للسياسة" حْب أعلن ٛبرده ُب إقليم حيداف ضد اإلماـ، كقد انظمت إليو بعض 
الية خوالف صعدة .. كأف قبائل تلك ا١بهات، كقد كعده العثمانيوف بتنصيبو على: "ك 

 يكوف أمّبان من أمرائهم".
عددان من ا٤بعارؾ ضد القوات اإلمامية، أدت ُب هناية ا٤بطاؼ إٔب  -االبن-خاض ا٤بؤيدم 

تقهقره كاهنزامو ٍب التجائو إٔب مقر ا٢بكم العثما٘ب ُب صنعاء، لكنها ُب ا٤بقابل أحدثت 
كما أشرنا -ا كاف يؤملو حسن باشا نوعان من االرتباؾ ُب صفوؼ قوات اإلماـ، كىو م

 .-آنفان 
خبلؿ  -ا٤بعارضْب-كٓب يكتف العثمانيوف ٗبؤازرة كمساندة السادة كاألمراء الزيديْب 

ضد القوات اإلمامية، بل عمدكا إٔب الدفع بأبناء الطائفة  -اآلنفة الذكر-معاركهم 
ليم ٪براف، كا٤بشهورين ا٤بتمركزين ُب حراز من ببلد ا٢بيمة. كإق -الباطنية-اإل٠باعيلية 

بعدائهم التقليدم لؤلئمة الزيديْب لبل٬براط ُب صفوؼ القوات العثمانية ُب قتا٥با ضد 
 اإلماـ.



كُب حقيقة األمر فقد دؿ التقارب الذم حدث بْب العثمانيْب كاإل٠باعيلية على حاجة كل 
حليف قوم  منهما لآلخر، ككما يقوؿ مؤرخ معاصر فقد كاف: "العثمانيوف ُب حاجة إٔب

لتدعيم كجودىا ُب اليمن، كما كاف اإل٠باعيلوف كذلك ُب حاجة إٔب حليف قوم لبلنتقاـ 
من اإلماـ القاسم الذم ٓب يألوا جهدان خبلؿ ثورتو ُب ٧باربة ىؤالء كوهنم مناصرين لؤلتراؾ. 

ككقف كغّبه من األئمة السابقْب موقفان حازمان ُب كجو الصوفية، كىي إحدل الفرؽ 
 نية، بل كهتكم با٤بتصوفة من الزيدية، كدعا ا٤بسلمْب إٔب: "استباحة دمائهم كأموا٥بم".الباط

كيبدك حسب مؤرخ ٧بدث: "أف ا٢بكم العثما٘ب أتاح الفرصة ألف تنشط ٩بارسات بعض 
الطرؽ الصوفية ُب الشماؿ ا١ببلي، األمر الذم رأل فيو البعض من علماء الزيدية هتديدان 

ة مع خشيتهم أف تستميل كرامات ا٤بتصوفة عامة الزيديْب بعيدان ٤بذىب آؿ البيت، خاص
عن ا٤بذىب الركحي للسادة كا٤بذىب الزيدم". ك٘بدر اإلشارة إٔب أف العثمانيْب أملوا ُب 

جانب عاـ أف يعمل تبنيهم للطرؽ الصوفية على أكسأّم نفوذان ركحيان على رعايهم 
 ا٤بسلمْب.

فة اإل٠باعيلية القوات العثمانية ُب العديد من معاركها، ككيفما كاف األمر فقد ساندت طائ
كخاصة ُب منطقة مسار من ببلد حراز كالٍب استمرت ا٢برب فيها: "ما يقارب ثبلث 

سنوات كأربعة أشهر". ككاف ذلك من بْب العوامل ا٥بامة الٍب شجعت القوات العثمانية 
 على التوسع ُب أقاليم الشماؿ ا١ببلي.

ت ا٤بتبلحقة للقوات اإلمامية، بل كهتديدىا لصنعاء نفسها مركز ا٢بكم كإزاء االنتصارا
العثما٘ب. فقد سارع حسن باشا بطلب النجدة من مصر كاستانبوؿ. ككاف أف أرسلت 

السلطنة ٢بسم ا٤بوقف إٔب كاليها ُب مصر بتجهيز اإلمدادات البلزمة إلرسا٥با على كجو 
 السرعة إٔب اليمن.

- استدعاء علي باشا ا١بزائرم أحد القادة العثمانيْب كُب خطوة أخرل أيضان ًب
من ا٢ببشة، ككاف ا١بزائرم على دراية بشؤكف اليمن، كونو كاف حاكمان إلقليم  -العسكريْب



رٲبة ُب بداية حكم حسن باشا كخاض بالتإب معو العديد من ا٤بعارؾ ُب جنوب كمشاؿ 
كرة ملحة أملتها الظركؼ نتيجة كعلى أية حاؿ فقد كاف استدعائو ضر  -حينئذ-الببلد 

 تشتت آّهود ا٢بريب للقوات العثمانية، كاضطراب أحواؿ الببلد.
القوات  -ـ1598/ ى1007ُب رجب سنة -كقد عزز ا١بزائرم عند قدكمو إٔب اليمن 

العثمانية بقوة عسكرية قوامها ألفاف كٟبسمائة جندم، كقد عينو حسن باشا حاكمان 
لذين كانا قد انظما إٔب جانب الثورة، كُب حقيقة األمر فقد إلقليمي كصاب كرٲبة، ال

إعادة السيطرة -خاض علي باشا عددان من ا٤بعارؾ ضد القوات اإلمامية استطاع خبل٥با 
ا٤بذكورين إال أنو لقي مصرعو على أيدم قبائل بِب  -على تلك ا٤بناطق آّاكرة لئلقليمْب

 4/  ى1009صفر 23مع القوات اإلمامية ُب الطليلي من ببلد رٲبو خبلؿ إحدل ا٤بعارؾ 
 ـ.1160أغسطس 

أف  -السابقة-ٓب يدـ استقرار اإلماـ القاسم ُب السودة، فلقد أدرؾ خبلؿ األحداث 
األمور ٓب تعد تسّب كما ينبغي أف تكوف حيث بدأ األمراء الزيديوف كالعثمانيوف يستعيدكف 

مامي الناشيء كرجالو، فلقد ٛبكن ابن قوهتم ثانية، ليبدأ التحوؿ إٔب مواجهة ا٢بكم اإل
مشس الدين من إضعاؼ ىجمات القوات اإلمامية الٍب تركزت على كوكباف ُب ما استطاع 

عبد الرحيم بن عبد الرٞبن من السيطرة على حصن مبْب من ببلد حجة من جانبها 
رين كاصلت القوات العثمانية تقدمها إٔب أكثر مناطق الشماؿ ا١ببلي، خاضت خبل٥با عش

 معركة مع القوات اإلمامية، أدت ُب هناية ا٤بطاؼ إٔب إحكاـ السيطرة عليها.
كىكذا ٓب ٲبتد الوقت ٕبكم اإلماـ القاسم ُب السودة، فقد أرغم على مبارحتها ُب صفر 

ـ، على يد تألب كاسع لقول عثمانية كزيدية يقودىا الكيخيا 1599/ أكاخر  ى1008
ف مؤشران على: "البداية الفعلية إلخفاؽ ٧باكلتو ا٤ببكرة سناف، كلعل خركجو من السودة كا

 إلقامة حكم إمامي".
ذات -لكن ذلك ٓب يكن خاٛبة ا٤بطاؼ لنفوذ إمامتو ُب مرحلتها األكٔب، فقد كانت شهارة 



كىي أحد ا٤بعاقل اإلمامية ا٥بامة، تنضوم  -ا٤بوقع ا٢بصْب، كا١بباؿ العالية كا٤بناطق الوعرة
 ناطق ا٣باضعة لسيطرتو، كمنها استطاع أف ٲبارس مهامو من جديد.ٙبتها عدد من ا٤ب

ـ، حٌب هتاكل احمليط اإلمامي، 1599/ ى1008إال أنو ٓب ٛبض أشهر قليلة خبلؿ العاـ 
ُب أكاخر  -عمو-خاصة بعد أف ًب أسر عامر بن علي أكرب قادة اإلماـ العسكريْب 

يخيا سناف، كالذم أمر بقتلو: ـ، على يد الك1599/أكتوبر ى1008ٝبادل اآلخرة سنة 
"كسلخ جلده". كقد مٌثل ذلك نقطة اال٫بدار الٍب بعدىا تبلشت الفرصة لنجاح ا٢بكم 

اإلمامي ا٤ببكر لئلماـ القاسم. كأخذ العثمانيوف يشددكف عليو ا٢بصار، كيرسلوف ا٢بمبلت 
 كنْب معهم.العديدة إٔب شهارة، تساندىم قوات األمراء الزيديْب، كاإل٠باعيليْب ا٤بتعا

كنتيجة لطوؿ ا٢بصار، كقلة ا٤بؤف ُب شهارة، فقد رأل اإلماـ أنو ال جدكل من االستمرار 
ـ(. كما أكد 1602/مارس ى1010ُب ا٤بقاكمة. لذا قرر ا٣بركج من شهارة ُب )شواؿ 

ذلك ا٤بؤرخ ا١برموزم على لساف اإلماـ نفسو: "كاف خركجي من حصوف شهارة .. 
ة عشر كألف، بعد أف طاؿ حطاط األتراؾ .. كقل الناصر .. لثبلث بقْب من شواؿ سن

 كالشحنة".
كٓب يكن أماـ من بقي من أعواف اإلماـ ُب شهارة، حياؿ ٧باصرة العثمانيْب الشديدة ٥با إال 
تسليم أنفسهم ليصبحوا أسرل ُب قبضة حاكم كوكباف األمّب أٞبد بن مشس الدين. ككاف 

 .-ا٤بؤيد فيما بعد-لقاسم ُب مقدمة ىؤالء ٧بمد بن اإلماـ ا
كىكذا عادت شهارة مرة أخرل معقبلن عثمانيان كمركزان إداريان يتبع أمّب السودة الزيدم 

 العثما٘ب عبد اهلل بن ا٤بعافا.

ـ، كمٌثل 1600/ ى1010ا٘بو اإلماـ بعد خركجو من شهارة إٔب جبل برط ُب أكاخر سنة 
ُب -على شخصو كدعوتو إٔب حْب. كىناؾ  ذلك بالنسبة لو نفيان اضطراريان، ىدفو ا٢بفاظ

بُب مسجدان جعلو مقر دعوتو، حيث التف حولو: "كثّب من أصحابو". من العلماء  -برط
كالفقهاء، كقصده مريدكه من كل أ٫باء الببلد لتلقي تعليماتو أك لتسليمو األمواؿ كالنذكر 



 الٍب يتربع ّٔا أتباعو.
ان، كأف ىجرتو ىذه ال تظهر ٥با جدكل كيبدك أنو غّب أف إقامتو ُب برط ٓب تكن آمنة ٛبام

صار قلقان بالنسبة ٤بواصلة االستقرار ُب معقلو ا١بديد، حْب شعر بترـب أىلو من إقامتو بينهم 
خوفان من بطش العثمانيْب ّٔم إذا ما امتدت أيديهم إٔب ببلدىم، كيتضح األمر كذلك 

 رط حملاصرة اإلماـ كالقبض عليو.حينما أرسل حاكم صعدة العثما٘ب، بعض قواتو إٔب ب
حينها قرر اإلماـ الذىاب إٔب إقليم ٪براف بعد مواالة بعض أىلها، إال أنو كبعد كصولو إٔب 
ىناؾ، حدثت معارؾ بْب من رافقو من أتباعو كبْب قبائل ياـ اإل٠باعيلية، فلم يستقر فيها: 

الدائم لؤلئمة الزيديْب، فعاد  "٣ببث أىلو الذين أكثرىم من الباطنية". كا٤بعركفْب بعدائهم
مرة أخرل إٔب جهات برط ليبقى فيها بعض الوقت بعيدان عن العثمانيْب، حٌب أتيحت لو 

 .-ُب ما بعد-الفرصة إلعبلف ا٢برب عليهم ثانية، كما سيتبْب خبلؿ ا٤برحلة الثانية للثورة 

على القوات  -السابقة الذكر-بات على الوإب حسن باشا بعد ٙبقيق تلك االنتصارات 
اإلمامية، كتثبيت دعائم ا٢بكم العثما٘ب ُب أقاليم الشماؿ ا١ببلي، الدخوؿ ُب مفاكضات 
إلبراـ صلح مع اإلماـ بالرغم من إخفاؽ األخّب ُب مواصلة الثورة. كيبدك أف حسن باشا 

قد ماؿ إٔب ذلك حْب رأل أف الضركرة تقتضي كضع حد لدعوة اإلماـ الذم ما زاؿ 
ص ٤بعاكدة ا٤بواجهة مع العثمانيْب، خاصة كأف أمر رحيلو عن كالية اليمن أصبح يَبقب الفر 

 ـ.1604/ ى1013كشيكان عقب عزلو كتعيْب الكيخيا سناف بدالن عنو ُب بداية العاـ 

فوَّض حسن باشا أمّب كوكباف أٞبد بن ٧بمد مشس الدين، أمر القياـ بدكر الوسيط إلٛباـ 
ع أمّب كوكباف أىم البنود الٍب أرادىا العثمانيوف، كالقاضية عقد الصلح مع اإلماـ. كقد كض

بأف يصرؼ اإلماـ النظر عن دعوتو، مقابل منحو عفوان عثمانيان كاإلفراج عن كلديو ٧بمد 
كأٞبد األسّبين ُب كوكباف، كأمامو لقبولو ذلك أحد أمرين: إما أف يتخذ كضع أحد كبار 

ن شأهنا أف تؤدم إٔب مناكشة أك مواجهة ا٢بكم السادة العلماء دكف القياـ بأم أعماؿ م
العثما٘ب مقابل إعطائو راتبان ٦بزيان. أك أف يصّب أحد األمراء الزيديْب العثمانيْب كيكوف لو 



سنجقان كإقطاعا، كلقد بادر اإلماـ إٔب ا٤بهادنة السياسية، كأف يسلم بالوجود العثما٘ب ُب 
معرض رده لطلب الصلح على أمرين ىامْب،  الببلد إٔب أجل مفتوح، إال أنو قد أكد ُب

أك٥بما: أنو ما زاؿ يتمتع ٗبكانتو الركحية رغم خسارتو لسلطتو السياسية. كثانيهما: إنو ٓب 
يصل بعد إٔب حالة من الضعف كما يتصورىا اآلخركف، حيث بإمكانو أف يفاكض كأف 

اتسم بالرفض التاـ  يضع شركطان كذلك كيتضح أف اإلماـ قد كقف من بنود الصلح، موقفان 
يتجلى ذلك من خبلؿ رفضو ألىم بنوده كىو التخلي عن دعوتو حيث أشار إٔب أحقية 

 أىل البيت با٢بكم كفضلو على سائر الناس كىو بالتإب أمر ال تفاكض فيو.

بينما أكد ُب معرض رده بشأف كلديو ا٤بأسورين أنو لن يَبؾ أمرٮبا، حْب أقسم بأنو 
ا٤بقاكمة ضد الوجود العثما٘ب كما يشّب ا٤بؤرخ ا١برموزم على لساف  سيواصل حركبو كتأجيج

اإلماـ نفسو بقولو: "كأقسم باهلل ألبلغن ُب حربكم كفكاكهم كل مبلغ". كقد أكد اإلماـ 
ُب جانب آخر أف ا١ببايات الٍب فرضها على أتباعو إٔب جانب النذكر الٍب يتربعوف ّٔا 

 ٙبت دعوتو القائمْب على أمر الثورة كىو بالتإب ليس تؤمن معيشتو باإلضافة إٔب ا٤بنضويْب
 ٕباجة ٤با قرره العثمانيوف ُب بنود الصلح مقابل التنازؿ عن أمر الدعوة.

حْب أراد العثمانيوف  -اآلنف الذكر-كقد أبدل اإلماـ تعجبان للبند الثا٘ب من بنود الصلح 
مة" كأنو: "أحق ّٔا كما كاف صلى أف يصّب أمّبان عثمانيان كىو حسب تعبّبه: "ٯبسد اإلما

اهلل عليو كآلو كسلم أحق ّٔا من سائر الناس" إال أف اإلماـ القاسم أبدل استعداده، 
للتوقف عن التحريض على الثورة، مقابل أف يَبؾ لو العثمانيوف: "شهارة كببلدىا ككادعة 

 فَبتو الزمنية.كببلد خوالف كجبل رازح مع برط"، كأف يتم ذلك ُب إطار صلح يتم ٙبديد 
كيبدك أف اإلماـ قد أراد حسب مؤرخ ٧بدث بشركطو تلك أف يكوف لئلمامة الزيدية 

نصيبها من الوجود دكف أف يشكل ىذا تعارضان مع نفوذ العثمانيْب كأمرائهم الزيديْب. كُب 
استجابة لدل مركز ا٢بكم العثما٘ب ُب  -السابقة الذكر-حقيقة األمر ٓب ٘بد شركط اإلماـ 

اء، كلعل الظركؼ ٓب تكن مواتية لعقد الصلح خاصة مع مغادرة حسن باشا اليمن. صنع



ستتضح معا٤بو خبلؿ ا٤برحلة الثانية من ثورة اإلماـ القاسم   -الصلح-إال أف ذلك األمر 
 كما سيتبْب ُب ما بعد.

ىكذا انتهت ا٤برحلة األكٔب من ثورة اإلماـ القاسم، بعد حركب دامت قرابة ٟبس سنوات، 
استطاع خبل٥با أف يبسط سيطرتو على غالب أقاليم ا٤بنطقة الشمالية، ٍب عاد فخسر كل 
ىذه ا٤بمتلكات ك١بأ إٔب برط. ليبقى ُب معقلو ا١بديد بعض الوقت بعيدان عن العثمانيْب، 
 حٌب أتيحت لو الفرصة إلعبلف ا٢برب عليهم ثانية كلتبدأ بذلك ا٤برحلة الثانية من ثورتو.

 ا٤برحلة الثانية لثورة اإلماـ القاسمالفصل الثالث 
 ـ(1611-1604/ ى1013-1020)

 بقاء اإلماـ ُب برط
ٓب يستطع حسن باشا إزاء تطورات األكضاع ا٤بتبلحقة من عقد صلح كاف يتوخاه مع 

لوضع حد لدعوتو، خاصة مع رحيلو الذم  -كما أشرنا ُب الفصل الثا٘ب-اإلماـ القاسم 
  خليفتو سناف باشا.أكشك عن كالية اليمن، كتعيْب

ُب برط، يتواصل معو بعض من أتباعو  -االضطرارم-ُب ما بقي اإلماـ القاسم ُب منفاه 
كمريديو ٤بؤازرتو. كقد أخفق خبلؿ ٧باكالت عدة، كاف الغرض منها الدفع بقبائل برط 
٤بعاكدة ا٤بقاكمة، كيبدك أف موقف تلك القبائل من اإلماـ كاف نتيجة ٤با أصأّا حسب 

السابقة لو". بل إف بعضها   -اإلماـ-رخ ٧بدث: "من تعسف العثمانيْب عند مساندهتم مؤ 
كانت على استعداد ٤بواجهتو عند ٧باكلتو اللجوء إٔب مناطقها مثل قبائل كادم الشاـ الٍب 

 أعلنت ذلك بصراحة.
نيْب. كرغم تنقبلت اإلماـ ُب غّب جهة من إقليم برط النائي ليصبح بعيدان عن متناكؿ العثما
إال أف القوات العثمانية كانت قد عززت من تواجدىا ٙبت قيادة القائد العسكرم ُب 

كإحكاـ حصارىا على أماكن عدة ُب اإلقليم. كُب حقيقة األمر ٓب  -قػيرَّأ ٝبعة-صعدة 



يكن ٗبقدكر اإلماـ مواجهة تلك القوات لكثافتها البشرية كالعسكرية، كالفتكاره لقواتو الٍب 
 .-كما أشرنا سابقان -ّٔا الضعف كالوىن ُب ا٤برحلة األكٔب من الثورة كاف قد أصا

كُب ٧باكلة عمد إليها اإلماـ كاف الغرض منها صرؼ النظر عنو من قبل القوات العثمانية 
كلو لبعض الوقت ليتمكن من إعادة ٤بلمة قواتو، فقد حاكؿ فتح جبهة ضد العثمانيْب ُب 

رة األىإب ىناؾ لدعوتو، كبالفعل فقد كاف لتلك حصن مسار ٔببل حراز خاصة مع مناص
احملاكلة ردكد فعل إٯبابية، حْب سحب سناف باشا غالب قواتو احملاصرة لئلماـ ُب برط 

 ٤بواجهة ا٤بقاكمة الٍب اندلعت ُب جبل حراز.
كيبدك أف سناف باشا قد أدرؾ أٮبية حصن مسار االسَباتيجية بالنسبة لئلماـ، كونو يشكل 

تو، كيستطيع من خبللو كذلك تلقي اإلمدادات البشرية كالغذائية ُب معقلو بربط مؤخرة قوا
، لذلك فقد شدد سناف باشا من حصاره للحصن، -كما أشرنا ُب الفصل األكؿ-

كاستطاع بعد أمد ليس بالقليل من السيطرة عليو. كحسب مؤرخ معاصر فقد داـ حصاره 
 للحصن: "قرابة ثبلثة أعواـ كأربعة أشهر".

ُب كاقع األمر فقد كاف كراء إخفاؽ القوات اإلمامية ُب ا٢بصوؿ على نصر يذكر ُب جبهة ك 
حراز عامبلف ىاماف: أك٥بما: كثافة القوات العثمانية البشرية كالعسكرية. كثانيهما: القوات 

اإل٠باعيلية كا٤بتمركزة ُب األساس ُب جبل حراز، كالٍب كانت تشكل حلفان رئيسيان يدعم 
 انب العثما٘ب.كيساند ا١ب

كما اعتملو من بطش كقوة  -اآلنفة الذكر-ٓب تثن ٧باكالت الوإب العثما٘ب سناف باشا 
كتنكيل باألسرل من قوات اإلماـ أك ضد مؤيديو كمناصريو، اإلماـ عن مواصلة ٦بهوداتو 
ا٢بربية فقد أصدر تعليماتو إٔب علي بن يوسف ا٢بماطي، أحد كبار قادتو العسكريْب، 

بهة أخرل ضد القوات العثمانية، كاف موقعها ىذه ا٤برة ا٢بيمة، كالٍب كانت تشكل بفتح ج
أٮبية اسَباتيجية بالنسبة لو، فهي مصدر إمداد بشرم كغذائي ساندت الثورة ُب مراحلها 

 األربعة.



كيبدك أف اإلماـ قد عمد إٔب فتح تلك ا١ببهات أماـ خصومو العثمانيْب، كإف ٓب ٰبرز 
إلدراكو بأهنا ستؤدم إٔب تشتيت آّهود ا٢بريب لتلك القوات كىو ما كاف  انتصارات تذكر،

 يؤملو.
كعلى أية حاؿ فإف ٧باكلة فتح جبهة ا٢بيمة ٓب يكتب ٥با النجاح، حيث سارع سناف باشا 

إٔب إرساؿ أعداد كبّبة من قواتو، تساندىا القوات اإل٠باعيلية، كقوات األمّب أٞبد بن ٧بمد 
واجهة مقاكمة قبائل ا٢بيمة ضد سلطة ا٢بكم العثما٘ب، كما تقدمو بن شرؼ الدين، ٤ب

 بالتإب من دعم كمناصرة للثورة.
كلقد عمد العثمانيوف من خبلؿ إجراءات عسكرية مشددة، إٔب رصد ٙبركات اإلماـ ُب 

مناطق عدة منها: "ببلد بكيل كحاشد كٟبر كالصرارة كعمراف كا٥بجر من األىنـو كالسودة 
". كاف الغرض منها القبض على شخص اإلماـ، أك عدـ إتاحة الفرصة أمامو .. كغّبىا

إلعادة ٤بلمة قواتو، كإٔب ذلك فإهنا أحدثت إرباكان كٚبوفان لدل القبائل ُب تلك ا٤بناطق، 
كتناصره، من خبلؿ عمليات البطش كالقوة الٍب استخدمتها  -اإلماـ-كالٍب تسانده 

 تلك ا٤بناطق.القوات العثمانية ضد األىإب ُب 

كإزاء تلك التطورات ا٤بتسارعة، كشدة ا٢بصار الذم ضيرب على اإلماـ القاسم، كموقف 
ٓب ٯبد أمامو  -كما أكضحنا آنفان -أىإب برط من شخصو، كعدـ رغبتهم ُب بقائو بينهم 

سول مغادرة برط، كاللجوء إٔب ببلد سفياف، ليواصل من ىناؾ تأليب مؤيديو، كما ٙبت 
 ٤بقاكمة الوجود العثما٘ب. يده من قوات

كُب حقيقة األمر، فقد أخفق اإلماـ خبلؿ ٙبركاتو تلك ُب العثور على ا٤بناصرين، رغم ما 
 بذلو من جهود لتحريض القبائل على ذلك.

كيبدك أف إحكاـ ا٢بصار من قبل القوات العثمانية على غالب ا٤بناطق الشمالية، كمساندة 
أبناء الطائفة اإل٠باعيلية لتلك القوات كانت عامبلن مهمان أدل األمراء الزيديْب العثمانيْب، ك 

إٔب إضعاؼ ركح ا٤بقاكمة ُب صفوؼ القوات اإلمامية. كلعل سناف باشا حسب مؤرخ 



٧بدث: "قد أراد بذلك عزؿ اإلمامة كالثورة ُب الببلد، الستقرار حكمو، ك٤بنع اإلماـ من 
 ٩بارسة تأثّبه على األكضاع ُب الوالية".

/ سبتمرب  ى1013تلك األكضاع تقدـ اإلماـ القاسم ُب شهر ٝبادل األكؿ من سنة  كسط
ـ. إٔب كادعة الظاىر رغم تردد شيوخها ُب إجابة الدعوة، فقد كانوا بْب الرجاء 1604

 كا٣بشية من سناف باشا.
كيبدك أف ترددىم ذلك كاف مرده إٔب ما تعتملو القوات العثمانية من عمليات البطش 

ل ضد مؤيدم اإلماـ من جانب، كمن جانب آخر ٚبوفهم على مصّب رىائنهم كالتنكي
 لدل العثمانيْب.

إال أف اإلماـ حاكؿ التخفيف ٩با ذىبوا إليو، حْب أكد ٥بم حسب ا١برموزم "إف كنتم 
راىنْب رىائن فأكالدم .. كأصحايب رىائن ُب كوكباف" كلعلو أراد بذلك تفويض مصّبه ىو 

ن معو إٔب كادعة كىكذا أخذت األمور تتغّب لصا٢بو بعد أف كجد مكانان كأبنائو كرجالو الذي
 كرجاالن تسانده كٙبميو ُب منطقة كادعة، حْب اجتمعت إليو قبائلها ككعدت با٤بناصرة.

أدرؾ سناف باشا أف اختيار اإلماـ ٤بعقلو ا١بديد كادعة، كمناصرة أىلها، ستؤدم بالتإب إٔب 
مانيْب، لذلك فقد عمد إٔب الدفع ٗبزيد من قواتو إٔب كادعة، إعبلف الثورة ثانية ضد العث

تساندىا قوات األمّب الزيدم عبد اهلل بن ا٤بعافا. إلحباط ما كاف يؤملو اإلماـ، كلتفادم 
زعزعة ا٢بكم العثما٘ب. كلقد خاضت القوات اإلمامية معارؾ ضارية ُب كادعة أدت إٔب 

 ىزٲبة القوات العثمانية.

 ماـ ُب ا٤بناطق الشماليةتوسيع نفوذ اإل
كالٍب حققها ا١بانب اإلمامي ضد  -اآلنفة الذكر-٩با ال شك فيو أف تلك االنتصارات 

العثمانيْب كاف ٥با أثرىا ا٥باـ على اإلماـ كأتباعو، حيث أدت إٔب تعزيز الثقة مرة أخرل 
 دـ قهرىا.كعودة األمل بإمكانية ىزٲبة قوات سناف باشا، بعد أف ساد لديهم االعتقاد بع

ككاف لذلك النصر أيضان رد فعل لعدد من القبائل احمليطة بوادعة، حْب ٘برأت على رفض 



السيطرة العثمانية، كأعلنت مواالهتا لئلماـ القاسم، الذم بدأ يوسع من دائرة نفوذه من 
 جديد.

ت يعد ثانية قواتو ٤بواجهة أشد مع القوا -كادعة-كىكذا انطلق اإلماـ من معقلو ا١بديد 
العثمانية، حيث عمد إٔب إرساؿ أعداد منها إٔب ا٤بناطق آّاكرة مثل ٟبر، شاطب، كجرب.. 

 كغّبىا، كقد ساعده على ذلك عامبلف اثناف أديا بالتإب إٔب تقوية جانبو ا٤بعنوم كا٤بادم.
أك٥بما: كفاة األمّب أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين ُب ا٢بادم عشر من شواؿ سنة 

ـ. الذم كاف يعد أكرب مساند للقوات العثمانية النضواء قبائل 1605يناير31/ ى1013
عدة ٙبت إمرتو، كبوفاتو فقد العثمانيوف نصّبان قويان كداعمان فعاالن ُب صفوؼ جبهاهتم 

 القتالية.
الذم ظل ُب خدمة -ثانيهما: مواالة األمّب عبد الرحيم بن عبد الرٞبن بن ا٤بطهر 

، حيث أرسل إليو يعتذر عن موقفو السابق، كأعرب لو عن مرة أخرل لئلماـ -العثمانيْب
 استعداده للوقوؼ ثانية إٔب جانبو.

كلقد كجد اإلماـ القاسم ُب األمّب عبد الرحيم، الذم أعلن انشقاقو عن اإلدارة العثمانية 
ـ، حليفان جديدان كقويان خاصةن كأف نفوذ عبد الرحيم كاف 1605/ ى1014مع بداية العاـ 

 قليم الشرؼ أثناء ا٤بواجهة السالفة للثورة كاإلمامة.قد مشل إ
ىكذا نشط اإلماـ كرجالو ُب مكاتبة القبائل كشد عزائمهم لئلنضواء ٙبت راية الثورة 

كا٤بقاكمة، فتوسعت بذلك جبهة اإلماـ كمناصرتو كىو األمر الذم جعلو أكثر إصراران كعزمان 
 قد بلغ بو األمر حد اليأس. على مواصلة القتاؿ ضد العثمانيْب، بعد أف كاف

كيبدك أف اإلماـ صار يرل أف كضعو ا١بديد، قد ٲبكنو من إعادة صياغة عبلقتو بالسيطرة 
العثمانية. ساعده ُب ذلك تذمر اليمنيْب من سياسة االعتصار االقتصادم الٍب عمد إليها 

 سناف باشا إلرضاء السلطنة كأدائها باليمن.
ماـ يوسع من دائرة نفوذه خاصة مع تلك االنتصارات الٍب كُب حقيقة األمر فقد بدأ اإل



حققها حليفو األمّب عبد الرحيم، عند إخراجو للقوات العثمانية من مناطق إدارتو، 
كالضغط على جّبانو من األمراء الزيديْب اآلخرين كهتديد نطاقات نفوذىم. كٛبكن كذلك 

قيق انتصارات ضد ا١بانب العثما٘ب ٗبساعدة أخويو أٞبد كا٤بطهر كالقوات اإلمامية من ٙب
 ُب إقليم ا٢بيمة، كببلد مسور كحصوهنا كببلد شظب كغرباف كالسودة.

كُب جانب آخر خاضت القوات اإلمامية تساندىا قبائل شيخ إقليم آنس علي بن يوسف 
ا٢بماطي معارؾ ضد ا١بانب العثما٘ب، استطاع خبل٥با من إعادة بسط السيطرة على آنس 

اكرة ٥با. كٛبكن كذلك من إعادة النفوذ اإلمامي على مناطق الشاحذية كجبل كا٤بناطق آّ
تيس كاألىجر، الٍب كاف العثمانيوف قد سيطركا عليها خبلؿ ا٤برحلة األكٔب لثورة اإلماـ 

 القاسم.
أدرؾ اإلماـ مع مد نفوذه كسيطرتو على غالب مناطق الشماؿ ا١ببلي، ضركرة تأمْب 

ُب إقليم صعدة، كوهنا كانت أحد األسباب الٍب أدت إٔب ا٫بصاره خطوط ا١ببهة القتالية 
لذلك فقد كجو قوة عسكرية ٙبت قيادة ابنو  -خبلؿ ا٤برحلة األكٔب للثورة-ُب جبل برط 

علي إٔب صعدة. كُب كاقع األمر فقد كاف أماـ ىذه القوات أف ٚبوض معارؾ أشد ضركاة 
كأف غالبية مناطق ىذا اإلقليم كانت تدين من سابقاهتا ُب إقليم الشماؿ ا١ببلي، خاصة 

بالوالء كالطاعة للعثمانيْب، ُب حْب ٓب ٛبتد إليها يد اإلماـ خبلؿ ا٤برحلة األكٔب للثورة،  
كما -كونو قد انشغل مع بداية ثورتو ُب تثبيت دعائم دعوتو ُب ٧بيط ا٤بناطق الشمالية 

اطق الواقعة ُب إطار ىذا اإلقليم كىي لذلك فقد أدت ا٤بعارؾ الٍب شهدهتا ا٤بن -ذكرنا آنفان 
حيداف كبِب ذؤيب كخوالف كرغافة كقطابر إٔب تشتيت آّهود ا٢بريب لقوات اإلماـ، كىو 
األمر الذم ٓب يؤد إٔب أم نصر يذكر ٥بذه القوات ضد ا١بانب العثما٘ب، سول إ٢باقها 

ان كمساندان للقوات ىزائم ُب صفوؼ قوات عبد اهلل بن علي ا٤بؤيد، الذم كاف حليفان قوي
كأجربتو على الفرار من ا٤بعركة الٍب شهدىا مركز  -كما أشرنا ُب الفصل األكؿ-العثمانية 

 نفوذه ُب حيداف كاللجوء إٔب صنعاء



 مركز ا٢بكم العثما٘ب.
ككيفما كاف األمر فقد دامت ا٤بعارؾ الٍب شهدىا إقليم صعدة بْب ا١بانبْب الزيدم 

-ـ1606/يناير  ى1016رجب -  ى1014رمضاف -نتْب كالعثما٘ب فَبة تقارب الس
ٓب تستطع خبل٥با القوات اإلمامية من إحكاـ سيطرهتا ىناؾ لؤلسباب  -ـ1607أكتوبر

 الٍب ذكرناىا آنفان.
بدأ اإلماـ القاسم مع انتصاراتو كمد نفوذه إٔب غالب إقليم الشماؿ ا١ببلي، يتوؽ إٔب 

إٔب جانب موقعها االسَباتيجي، فإهنا ا٤بعقل استعادة شهارة من أيدم العثمانيْب، فهي 
األكؿ لدعوتو كاندالع الثورة ُب مرحلتها األكٔب، كىي مركزه العلمي الٍب اعتصر منها 

 خبلصة علمو.
كيبدك أف العثمانيْب قد أدركوا األٮبية الٍب ٛبثلها شهارة بالنسبة لئلماـ، لذلك فقد عمدكا 

يز تواجدىم العسكرم فيها ٗبائٍب جندم عثما٘ب، إٔب إحكاـ السيطرة عليها من خبلؿ تعز 
ٙبت إمرة أحد قادهتم، باإلضافة إٔب أهنم عمدكا إٔب تعيْب شيخْب من مشائخ قبيلٍب 

حاشد كبكيل ينخرط ٙبت إمرهتم عدد غّب قليل من أفراد تلك القبيلتْب. كلعلهم أرادكا 
ذا ما ىوٝبت ا٤بدينة فإف بذلك إضفاء مزيد من ا٢بماية عليها. كالعتقادىم كذلك بأنو إ

أعدادان غّب قليلة من فخوض كفركع القبيلتْب سوؼ تتوافد كتسارع لتخليص أفرادىا 
كمشائخها ا٤بساندين للقوات العثمانية ُب شهارة كٛبنع بالتإب من سقوط ا٤بدينة ُب أيدم 

 القوات اإلمامية.
سكرية إلحكاـ السيطرة كالدفاع ٓب يلق اإلماـ باالن إٔب ما اعتملو العثمانيوف من إجراءات ع

عن شهارة. فقد دفع ٕبليفو عبد الرحيم لتوجيو قواتو إٔب ٧باصرة شهارة تسانده أعدا كبّبة 
 كمؤيديو. -اإلماـ-من أتباعو 

كيبدك أف اإلماـ قد أدرؾ أف ا٤بواجهة مع القوات العثمانية كحلفائها لن ٘بدم، بل ستؤدم 
تيجة تفوؽ ا١بانب العثما٘ب البشرم كالعسكرم، إٔب نتائج كخيمة ُب صفوؼ قواتو؛ ن



لذلك فقد رأل أف حصار شهارة ىو األصوب ُب ىذه ا٢بالة. خاصة مع درايتو التامة أف 
-ا٤بدينة لن تصمد طويبلن إزاء حاجتها الضركرية للمؤف الغذائية عند نفادىا، ٤با ىو قائم 

باإلضافة إٔب سكاف ا٤بدينة. خاصة  من األعداد ا٥بائلة للقوات العثمانية كحلفائها، -كقتئذ
كأف ا٤بؤف الٍب اختزهنا العثمانيوف ٤بواجهات ٧بتملة مع قوات اإلماـ، ٓب تكن بالقدر 

ُب شهارة نفسها، كا٤بناطق آّاكرة ٥با،  -حينئذ-الكاُب، نتيجة ا٢بالة االقتصادية السائدة 
نقص كبّب ُب ا٤بردكد الزراعي الفتقارىا إٔب مادة ا٢ببوب جراء شحة األمطار الٍب أدت إٔب 

٥بذه ا٤بادة، باإلضافة إٔب ترؾ األىإب ألراضيهم دكف زراعتها جراء ا٢بركب القائمة بْب 
 .-كما أشرنا ُب الفصل األكؿ-العثمانيْب كاإلماـ 

كلعل ا٢بصار الذم تعرض لو اإلماـ كقواتو، خبلؿ ا٤برحلة األكٔب من ثورتو، ُب شهارة، من 
مانية، كأدل إٔب تسليمو ا٤بدينة، كاف مرده النقص الشديد ُب ا٤بؤف الغذائية قبل القوات العث

على أرض الواقع حْب عمد إٔب  -اإلماـ-كىو ما أدركو  -كما أشرنا ُب الفصل األكؿ-
 فكرة حصاره لشهارة بدالن من ا٤بواجهة كما سيتبْب ُب ما بعد.

شهارة، كالذم داـ قرابة العاـ، بدأ األمّب عبد الرحيم يطبق حصاره الشديد على مدينة 
حينئذ ٓب ٯبد عبد اهلل بن ا٤بعافا سول إعبلنو بتسليم ا٤بدينة خاصة كقد أصبحت تعا٘ب من 

نقص شديد ُب ٨بزكهنا الغذائي، ٩با زاد من شدة معاناة األىإب فيها، حٌب بلغ ّٔم األمر 
ذلك من أىم  إٔب حد أهنم، حسب ا١برموزم: "أكلوا الكبلب ك٢بـو الدكاب". ككاف

األسباب الٍب أدت إٔب سقوط شهارة ُب يد اإلماـ بعد حصار استمر زىاء العاـ ُب شهر 
 ـ.1607/ديسمرب ى1015شعباف من سنة 

ككاف عبد اهلل بن ا٤بعافا قد راسل اإلماـ بشأف تسليمو ا٤بدينة دكف عبد الرحيم الذم كاف 
شران بو، حْب أكد كما يذكر يكن لو عداءان شديدان، خاصة كأف عبد الرحيم تربَّص 

ا١برموزم: "لئن ظفرت بابن ا٤بعافا ليكونن من ا٤بثلة الٍب ال يفعل إال ىو". كلقد استصوب 
 أىل األىنـو رأم ابن ا٤بعافا لكراىتم لعبد الرحيم.



كُب حقيقة األمر فقد كانت شدة غلظة كقسوة عبد الرحيم أحد األسباب الٍب أدت إٔب 
ألمر الذم جعل مؤرخ معاصر يقوؿ: "إف عبد الرحيم سيء الظن نفور الناس منو، كىو ا

ٗبن حواليو سريع ا٤ببادرة ملوال عظيم السطوة ال يراعي حق ُب األغلب، ككانت ىذه األمور 
ىي أعظم أسباب ا٫ببلؿ أمره، كإف الصديق كالعدك كاف ٗبنزلة كاحدة ُب ا٣بوؼ منو، مع 

 عدـ كفائو بالعهود، كاستهانتو ّٔا".

سيتبْب أف مواقف عبد الرحيم العدائية،  -اآلتية الذكر-قراءة دقيقة ّٓريات األحداث كُب 
ٓب تكن ُب حقيقة األمر تشكل من األٮبية ٗبكاف بالنسبة البن ا٤بعافا، كٓب يكن ما ذىب 

السبب كراء طلبو تسليم ا٤بدينة لئلماـ، بل كاف يدرؾ أف بيعد  -ابن ا٤بعافا-إليو األخّب 
شهارة ك٧بل إقامة اإلماـ ُب ذيبْب ستؤدم إٔب تأخر قدكمو الستبلـ ا٤بدينة،  ا٤بسافة بْب

كُب ىذه األثناء تكوف قد كصلتو اإلمدادات العثمانية لنجدتو، كرفع ا٢بصار عن مدينة 
 شهارة.

مع  -ابن ا٤بعافا-فطن اإلماـ إٔب ما كاف يضمره ابن ا٤بعافا. كيبدك أف مواقفو السابقة 
كانت كراء توخي اإلماـ   -كما أشرنا ُب الفصل األكؿ-حلة األكٔب لثورتو اإلماـ خبلؿ ا٤بر 

ا٢بذر كا٢بيطة ُب معامبلتو مع األمراء الزيديْب العثمانيْب، لذلك فقد سارع إٔب إرساؿ قوة 
إلهناء  -أخو عبد الرحيم-عسكرية ٙبت إمرة ابنو ا٢بسن ٤بساعدة ا٤بطهر بن عبد الرحيم 

من جانب، كمن جانب آخر فإنو ٗبا عمد إليو يكوف قد قطع على ا٢بصار كاستبلـ ا٤بدينة 
حليفو عبد الرحيم ما كاف يؤملو ُب قرارة نفسو، من غدر باإلماـ لبسط سيطرتو على 

 ا٤بناطق الٍب حقق انتصارات فيها. كما ذكرنا آنفان.
جهوده ىكذا استقرت األمور باإلماـ القاسم ُب معقلو ا١بديد شهارة، ليبدأ منها مواصلة 

السياسية كالعسكرية، ٤بد نفوذه كسيطرتو إٔب غّب منطقة ُب إقليم الشماؿ ا١ببلي، تسانده 
 ُب ذلك القبائل ا٤بوالية لثورتو، ُب مرحلتها الثانية ضد الوجود العثما٘ب.



ككاف قبل ذلك قد أصدر عفوان عامان لكل القبائل الٍب ساندت ابن ا٤بعافا كالقوات العثمانية 
شهارة، أمل الغرض من كرائو إٔب استمالة ىؤالء إٔب صفوؼ قواتو ٤بؤازرة خبلؿ حصار 

ليفدم بو كلديو ا٤بأسورين ُب   -أخ عبد اهلل-ثورتو، إال أنو أبقى على إبراىيم بن ا٤بعافا 
 ـ.1600/ ى1009سنة  -كما أشرنا ُب الفصل األكؿ-كوكباف عندما حوصر ُب شهارة 
حسب مؤرخ ٧بدث بربنامج ٨بتلف نوعان ما إذ سعى إٔب  كيبدك أف اإلماـ قد عاد ىذه ا٤برة

مناشدة ٝبيع القبائل بوجو عاـ، كقبيلٍب حاشد كبكيل على كجو ا٣بصوص ٤بناصرة إمامتو، 
ـ إٔب مشائخ 1607/ ى1016ُب رسالة كجهها مع بداية العاـ  -ما ذىبنا إليو-كيتضح 

الزيديْب منذ قياـ اإلماـ ا٥بادم القبيلتْب يذكرىم فيها ٗبواقف آبائهم ا٤بناصرة لؤلئمة 
الرسي، حْب أشار إٔب ذلك بقولو: "كإف لكم سوابق ُب األكلْب، كلواحق ُب اآلخرين". كٓب 

يكتف بذلك بل دعاىم إٔب مساندة ثورتو ضد ا٢بكم العثما٘ب قائبلن حسب ا١برموزم: 
ولو ذلك "فنحب منكم أبقاكم اهلل أف تعودكا لعاداتكم كتقتدكا بأسبلفكم". كدعم ق

 بتأكيد ا٤بواقف السابقة للقبيلتْب ُب قصيدة جاءت على لسانو مطلعها:
 يا حاشدان كبكيبلن إف عادتكم

 
 نصر األئمة ال تبتغوا بديبل

 
 آباؤكم نصركا أباءنا كسقوا

 
 أسيافهم هنبلن من بعده علبل

 
قبائل الٍب من ٙبذير كجهو إٔب تلك ال -اآلنفة الذكر-كٓب يغب عن باؿ اإلماـ ُب رسالتو 

كالت العثمانيْب، كا٬برطت ُب صفوؼ قواهتم حملاربتو طمعان ُب ما يقدمونو ٥بم من ا٤باؿ 
 نظّب ذلك:



 ال تطمعوا طمعان من فاسق خبثت
 

 أعمالو كلكم قد أعمل ا٢بيلى 

مؤكدان ٥بم أف جانب العثمانيْب ال يؤٛبن ٤با يتصفوف بو من نقض للعهود إف تضررت 
ماـ ُب خطاباتو على التأكيد على ا٥بوية ا٤بتميزة لدعوتو حْب راح مصا٢بهم. كلقد عمد اإل

 يدفع بأنصاره لتوسيع نطاؽ ثورتو.

 ـ( بْب اإلماـ القاسم كالوإب سناف باشا كنتائجو1606/ ى1015صلح )
إزاء التطورات ا٤بتبلحقة الٍب شهدىا الشماؿ ا١ببلي، مع بداية ا٤برحلة الثانية لثورة اإلماـ، 

ه ُب عدد غّب قليل من ا٤بناطق الشمالية، كمواالة العديد من القبائل لو. أدرؾ كبسط نفوذ
ضركرة كضع حل المتداد  -خاصة مع علمو بقرار عزلو عن كالية اليمن-الوإب سناف باشا 

-سعّب ىذه الثورة الٍب من شأهنا أف تؤدم إٔب زعزعة مركز ا٢بكم العثما٘ب ُب الببلد 
اـ بداية غّب ٧بمودة العواقب بالنسبة للجانب العثما٘ب كما خاصة كقد بدأ اإلم -صنعاء

 ذكرنا آنفان.
كُب حقيقة األمر فقد خشي سناف باشا أف ٯبتاح اإلماـ القاسم بقواتو خبلؿ مرحلة تسليم 

الوالية للوإب ا١بديد جعفر باشا عند قدكمو إٔب صنعاء مركز ا٢بكم. كىو أمر جد خطّب 
 داد السيطرة العثمانية ُب اليمن.إف حدث، سيمثل منعطفان المت

لذلك ٓب يكن أماـ الوإب سناف باشا خاصة كقد أصبح أمر رحيلو قاب قوسْب أك أدٗب 
سول اللجوء إٔب طلب الصلح مع اإلماـ. حيث عمد إٔب إرساؿ أحد مبعوثيو كىو: 
-"ا٢باج التاجر أٞبد الوادم". الذم كاف ٲبثل أحد الوجاىات االجتماعية ُب صنعاء 

 ليعرض على اإلماـ الصلح ٤بدة عاـ أك أكثر. -قتئذك 



كقف اإلماـ حياؿ طلب الصلح موقفان اتسم با٢بيطة كا٢بذر، فهو ٓب يكن يتوقع طلبان كهذا 
خبلؿ ا٤برحلة األكٔب -من سناف باشا، خاصة كمواقفو من شخص اإلماـ كثورتو اتصفت 

د أتباعو، إٔب جانب إدراكو بأف با٤بكايدة كٗبا قاـ بو من عمليات بطش كتنكيل ض -للثورة
القوات العثمانية بشقيها البشرم كالعسكرم باتت ٛبثل قوة ال يستهاف ّٔا كىي بالتإب 

 من قوات. -اإلماـ-ليست ٧بل مقارنة ٤با بْب يديو 
كقد تبادر إٔب ذىن اإلماـ أف يكوف طلب الصلح مناكرة سياسية عمد إليها سناف باشا 

ا٢بقائق ٤بعرفة أموره السياسية كالعسكرية. لذلك فقد استدعى  لئليقاع بشخصو أك لتقصي
كىو القاضي علي بن أٞبد بن أيب الرجاؿ لتدارس األمر.  -حينئذ-أحد كبار مستشاريو 

ك٤بعرفة حقيقة األمور الداعية إٔب عقد الصلح، قبل أف يقرر قبولو أك رفضو. كيتضح حرص 
ٔب األمّب علي بن مطهر بن الشويع أحد حْب قاـ بإرساؿ أيب الرجاؿ إ -ىذا-اإلماـ 

 ا٤بقربْب للوإب سناف باشا لتقصي ا٢بقائق بشأف الصلح.
بعد زيارة اتسمت بالسرية التامة برد من األمّب ابن  -أبو الرجاؿ-عاد ا٤ببعوث اإلمامي 

الشويع. يؤكد حقيقة طلب الصلح من قبل سناف باشا موضحان أف األسباب الٍب أكجبت 
تمثل ُب خشية الوإب الفتنة مع رحيلو عن اليمن بعد قرار عزلو، كقدـك الوإب أمر الصلح ت
 جعفر باشا.
ضركرة ا٤بسارعة إٔب عقد الصلح خاصة كقد تأكد لو رحيل سناف  -حينئذ-أدرؾ اإلماـ 

 باشا عن الوالية، كىو ما كاف يؤملو.
اخر كقع اإلماـ مع الوسيط العثما٘ب أٞبد الوادم على عقد الصلح ُب أك 

 ـ. كالذم نصت بنوده على:1606/ ى1015سنة
 تكوف مدة الصلح ٤بدة عاـ كاحد. -1

يكوف لئلماـ ٗبوجب الصلح ما ٙبت يده من ا٤بناطق ُب إقليم الشماؿ ا١ببلي كىو:  -2
، ا٢بيمة، السودة، كادعة، شاطب، الشاحذية.  شهارة، األىنـو



كيبدك أنو كاف يرغب من كراء إشراكو كٓب يتجاىل اإلماـ حليفو عبد الرحيم ُب أمر الصلح، 
اتسم بالرفض  -عبد الرحيم-أف يضاعف من ثقلو أماـ العثمانيْب. إال أف موقف األخّب 

التاـ ٥بذا الصلح، بل كاهتم اإلماـ بالعجز كالضعف أماـ العثمانيْب، كالعتقاده بأف 
د كبدكف اإلماـ االنتصارات الٍب شهدهتا جبهة اإلماـ كانت بفضلو ىو، كأنو على استعدا

 االستمرار ُب الثورة ضد العثمانيْب، فَبكو اإلماـ كشأنو معهم. كىذا ما سنتبينو ُب ما بعد.
كلقد بادر سناف باشا قبل رحيلو عن صنعاء إٔب ٘بديد الصلح: "كالزيادة فيو إٔب عشر 

كأف سنْب". كلعلو أراد بذلك تأكيده للسلطنة ُب إقرار األمور كاستقرار أكضاع اليمن، 
 ٲبحو الصورة القاٛبة الٍب ر٠بها اليمنيوف لو خبلؿ فَبة بقائو ُب الببلد.

 ككيفما كاف األمر فقد نتج عن الصلح بْب ا١بانبْب:
فعلي ٤با ٙبت يديو …اعَباؼ صريح باإلماـ القاسم من قبل الدكلة العثمانية كحاكم  -1

 من إقليم الشماؿ ا١ببلي.
 دينية.اعَباؼ ضمِب ٗبكانة اإلماـ ال -2
 األمّب عبد الرحيم.…أف مركز اإلماـ صار أفضل حاالن ٲبكنو أف يَبؾ التحالف مع  -3
 يوضح الصلح مدل حاجة ا١بانبْب لو. -4
أدل الصلح إٔب استقرار األكضاع ُب ا٤بناطق الشمالية كمركز ا٢بكم العثما٘ب ُب صنعاء  -5

 .-كما سنتبْب ُب ما بعد- خاصة مع رحيل سناف باشا كقدـك الوإب ا١بديد جعفر باشا

 ـ( بْب اإلماـ القاسم كالوإب جعفر باشا كنتائجو1607/ ى1016صلح )
ـ( كالية اليمن بعد عزؿ سلفو سناف باشا 1616-1607تسلم الوإب ا١بديد جعفر باشا)

-كأموره مضطربة نتيجة ا٢بركب الٍب دارت رحاىا ُب غّب منطقة، خبلؿ توٕب سناف باشا 
كلقد أدرؾ بأف فتح ا٢برب ُب جبهتْب مع اإلماـ كمع عبد الرحيم  -كما أشرنا آنفان 

ستؤدم إٔب إضعاؼ فعالية القوات العثمانية، كستقلل بالتإب من فرص ٪باحو ُب إدارة 
 الوالية، خاصةن مع جهلو بشؤكف اليمن.



-لذلك فقد سعى بعد قدكمو إٔب تعز إٔب مراسلة اإلماـ لعقد صلح ليتسُب لو ُب ما بعد 
من االنفراد بعبد الرحيم، خاصة كأف سلفو سناف باشا كاف قد أكد عليو  -ما سنتبْبك

 ضركرة عقد صلح مع اإلماـ، لتستقر بذلك أموره ُب مناطق الشماؿ ا١ببلي ا٤بتوتر.
من جانبو ٓب يَبدد اإلماـ ُب عقد الصلح، حيث كافق عليو، لعلمو بأف مناصريو قد 

حة الظاىرة" ٙبتم عليو ذلك، خاصة كأنو قد رأل أف أرىقتهم طوؿ ا٢برب. كإف: "ا٤بصل
العديد من القبائل أعلنت مواالهتا للعثمانيْب، ٤با يدفعونو ٥بم من األمواؿ نظّب ذلك. 

، كإلدراكو كذلك أنو أصبح ٰبارب ُب -كقتئذ-نتيجة لسوء األكضاع االقتصادية السائدة 
ذم يؤدم إٔب تشتيت ٦بهوده أكثر من جهة ضد العثمانيْب كحلفائهم، كىو األمر ال

 ا٢بريب.
كذلك ُب شهر ذم  -الزيدم كالعثما٘ب-كبعد فَبة مفاكضات، انعقد الصلح بْب ا١بانبْب 

 ـ. ككانت أىم بنوده:1608/مارس /إبريل  ى1016ا٢بجة سنة 
 عقد ىدنة ٤بدة عشر سنوات. -1

، ع -2 ذر، كادعة، أف يكوف لئلماـ ما ٙبت يده من ا٤بناطق الشمالية كىي: األىنـو
 ظليمة، العصيمات، شهارة، برط، ا٢بيمة، كٞبيمة السعداء، حضور، ببلد صعدة.

ٰبق لؤلىإب التابعْب لنفوذ اإلماـ، أك لسلطة ا٢بكم العثما٘ب االختبلط ُب ما بينهم   -3
كيفما شاءكا، كإف كجد حق ألحد ىؤالء ُب قضية ما ُب أحد الطرفْب، يتم التفاىم بشأنو 

 .بْب ا١بانبْب
 إطبلؽ سراح األسرل الذين أكدعوا سجن كوكباف ٗبا فيهم كلدا اإلماـ ٧بمد كأٞبد. -4
5- .  إطبلؽ أسرل بِب جرب ككادعة كعذر كاألىنـو
 إطبلؽ أسراء ا٢بيمة. -6
 عدـ انتزاع األسلحة التابعة لؤلىإب ُب ا٢بيمة. -7
ما يتم تسليم ضريبة  ُب ا٢بيمة لئلماـ، ُب -الضريبة الزكوية-يتم تسليم الواجبات  -8



 ا٤برم للوإب العثما٘ب.
كُب حقيقة األمر فقد جاء الصلح حسب مؤرخ ٧بدث: "ٜبرة لتبادؿ الطرفْب دبلوماسية 

كدية". كيبدك أف جعفر باشا قد عمد إٔب بلورة سياسة عثمانية ٨بتلفة عما كاف ُب السابق، 
أيضان أف ىذا الصلح قد مثل ٧بورىا تفهمو بشكل كبّب لؤلكضاع ُب الببلد. كٲبكن القوؿ 

بداية الستقرار نفوذ اإلماـ، حيث ٲبكن لقارئ األحداث اف يستشف ٝبلةن من األمور 
 تصب فيما ذىبنا إليو:

 اعَباؼ ضمِب من قبل العثمانيْب ٗبنزلة دينية لئلماـ: -1

كم :"أىل البيت كأحقيتهم با٢ب كذلك باعتبار أف اإلمامة ىي تعبّب عاـ عن الدكر الديِب ل
كفضلهم على سائر الناس، كىي كما كاف يراىا اإلماـ القاسم أمران دينيان كاعتقاديان الزمان 

 بالنسبة لو كألنصاره. دكف أف ٲبثل ذلك ٙبديان للسيادة العثمانية ُب اليمن.
 نفوذ كاسع لسيادة اإلماـ القاسم: -2

اـ شهارة، كقد انضول حيث أصبح لئلماـ القاسم مقاطعة مشالية مركزىا االسَباتيجي كا٥ب
ٙبتها القسم الشمإب من ا٤بنطقة الٍب كاف يسيطر عليها األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا، إضافة 

إٔب ا١بزء الغريب من منطقة إدارة األمّب مطهر بن الشويع، كصار لئلماـ كذلك مقاطعة 
ماـ با٢بيمة ٓب غربية مركزىا إقليم ا٢بيمة الواقع إٔب الغرب من صنعاء، كيتبْب أف نفوذ اإل

-يكن بالقدر الذم ىو عليو ُب مركزه بشهارة حْب أكد الصلح أف يتم تسليم الواجبات 
فيها لشخص اإلماـ فيما يتم تسليم ضريبة ا٤بّبم للوإب العثما٘ب كما كاف  -الضريبة الزكوية

 مقرران ُب السابق من قبل مشائخ أىل ا٢بيمة كبضماف اإلماـ نفسو.
 بقوانْب اإلدارة العثمانية: التزاـ اإلماـ -3

عمد الوإب جعفر باشا إٔب إلزاـ اإلماـ بتقدٙب قدر من ا٣بضوع للئلدراة العثمانية. كلعل 
ذلك يتبْب بشكل كاضح حْب رفض أثناء تفاكضو مع اإلماـ أم أمور تتعارض مع ما أ٠باه 

إلفراج عن :"قانوف السلطنة". كيتضح كذلك ُب جانب آخر، عندما أخر جعفر باشا با ب



كُب مقدمتهم كلداه  -كما نصت عليو بنود الصلح-األسراء من أتباع اإلماـ ُب كوكباف 
٧بمد كأٞبد، إذ أف أمر إطبلؽ سراح ىؤالء ٓب يتم بضغوط من جانب اإلماـ، بل كاف عرب 

 -أحد كسطاء الصلح-إٔب أمّب كوكباف علي بن مشس الدين  -اإلماـ-رسالة بعث ّٔا 
للوإب جعفر باشا كما رصدىا ا٤بؤرخ ا١برموزم على لساف اإلماـ نفسو أصبغها بالدعاء 

حْب قاؿ: "ككاف ٩با رأل تأخّب أكالدنا كأصحابنا لديكم، كال تزاؿ ا٤براجعة ١بعفر باشا قرف 
اهلل أعمالو بالصبلح ا٤برة بعد ا٤برة، كلعل إف شاء اهلل أف ال يفاكت ما هنواه من ا٣بّب" 

ٓب يعارض الشركط الٍب كضعها جعفر باشا بالنسبة إلخضاع  كنلمس كذلك بأف اإلماـ
 كما أشرنا آنفان.-إقليم ا٢بيمة ٙبت نفوذ اإلماـ 

 استقرار األكضاع ُب الببلد: -4
من امر الصلح أف يؤدم إٔب ا٥بدكء كاالستقرار ُب أ٫باء  -الزيدم كالعثما٘ب-توخى ا١بانباف 

كما أكضحنا -با٢بركب كاالضطرابات  الببلد، خاصة بعد أف تركها سناف باشا تلتهب
كلقد أكد اإلماـ ُب رسالة بعث ّٔا إٔب أمّب كوكباف بأف الصلح يعترب: "ضالة  -آنفان 

 الصبلح ا٤بنشود بيننا كبْب جعفر باشا بلغو اهلل ُب ا٣بّب ما يرجوه".

من جانبو استفاد جعفر باشا، حسب مؤرخ ٧بدث: "ليس لوضع حد لتحركات اإلماـ بل 
كما -يده ُب التعامل مع انشقاؽ عبد الرحيم، ٍب ٛبرد أمّب صعدة العثما٘ب".  كأطلق

كىو األمر الذم مكنو من بسط السيطرة العثمانية بقوة ُب ا٤بناطق  -سنتبْب ُب ما بعد
 الشمالية.

كُب حقيقة األمر، فقد شهدت الببلد خبلؿ كالية جعفر باشا استقرار لؤلكضاع فيها إٔب 
ف مؤرخ معاصر لؤلحداث ذلك بقولو: "ككاف لوصوؿ جعفر باشا كقع حد كبّب، كلقد كص

ُب اليمن، فإنو أظهر بعض عدؿ .. كغّبَّ كثّبان من جور سناف" خاصة كأف أكضاع اليمن  
كانت حسب ا١برموزم: "مع سناف كعبد الرحيم كالنار". لذلك كاف على جعفر باشا أف 

  الببلد.يغّب من سياسة سلفو سناف ليمسك بزماـ األمور ُب



-كُب كاقع األمر، فقد ظهرت نتائج الصلح بشكل ملموس على أرض الواقع، حيث مثل 
تتوٯبان النتصارات اإلماـ القاسم عند هناية ا٤برحلة الثانية من مراحل ثورتو، كأدل  -الصلح

إٔب تثبيت نفوذه ُب مناطق الشماؿ ا١ببلي، على عكس ما حدث عند هناية ا٤برحلة األكٔب 
الٍب انتهت إٔب ىزٲبتو، كمن ٍب ١بوئو إٔب برط. كاستطاع اإلماـ من خبللو أف يفرض  للثورة،

كجوده على العثمانيْب، كأف ينتزع اعَبافان ضمنيان من قبل سلطة ا٢بكم العثما٘ب كحاكم 
 .-كما أشرنا آنفان -فعلي ٛبتد سيطرتو كيبسط نفوذه ُب ا٤بناطق الٍب حددهتا بنود الصلح 

د مكنو الصلح من التخلص من حليفو الزيدم عبد الرحيم بن عبد كُب جانب آخر فق
الرٞبن، الذم ٓب يكن ُب حقيقة األمر راغبان ُب نفوذ حقيقي لئلماـ القاسم، كلعل ذلك 

لوال أف  -كما أشرنا آنفان -يتضح حينما أراد بسط نفوذه على شهارة دكف اإلماـ 
عبد الرحيم، كلقد ظهرت نواياه إٔب  األىنوميْب حالوا دكف ذلك ٤بعرفتهم بتسلط األمّب

السطح عندما رفض أف يكوف طرفان ُب الصلح حسبما أراده اإلماـ، بل كاهتم اإلماـ بالعجز 
 كالضعف أماـ العثمانيْب، كاعترب نفسو األجدر لبلستمرار ُب الثورة ضد الوجود العثما٘ب.

كما كانت  -ذىيب بدأ اإلماـ عقب الصلح يؤىل شهارة لتكوف مركزان لنشاط دعوم م
خاص باإلمامة، حيث عمد إٔب إكماؿ بناء مسجدىا  -كذلك ُب ا٤برحلة األكٔب من ثورتو

ـ. كجعلو مركزان إللقاء خطبو 1607يونيو 11/ ى٧1015بـر 15الذم كاف قد أسسو ُب 
كتعليماتو كبلورة األفكار الٍب توخاىا إلرساء دعائم دعوتو. كاف ٰبضرىا كبار العلماء 

لزيديْب، الذين رأكا ُب الصلح مكسبان عظيمان حققتو اإلمامة الزيدية، بل ككصفوه كالسادة ا
ككأنو: "صلح ا٢بديبية". ٤با من شأنو أف يؤدم إٔب إعادة هتيئة الظركؼ للدفع باإلمامة 

إلعادة مهامها حسب ما ىو مؤمل ٥با، ككما ر٠بتها ا٣بطوط العريضة عند انطبلقها كيبدك 
خى من ذلك أف يتحمل الدارسوف الذين كانوا يتوافدكف إٔب مركزه أف اإلماـ كاف قد تو 

 الدعوم ُب شهارة مهاـ أمر نشر الدعوة اإلمامية بعد إجازهتم من قبل كبار العلماء ىناؾ.



كُب كاقع األمر فقد شرع اإلماـ من خبلؿ مركزه الدعوم إٔب ترؾ مهاـ اإلدارة ا٤بباشرة، 
علم، ٰبيط بو عدد من كبار رجاؿ دعوتو اإلمامية، كانصرؼ ٔبانب كبّب من كقتو ٫بو ال

أمثاؿ علي بن صبلح العبإب، كأٞبد بن ٧بمد الشرُب، ك٧بمد بن علي عشيش، عبد اهلل 
احملرايب، القاضي سعيد بن صبلح ا٥ببل، كالقاضي ا٢بسن بن سعيد العيزرم ..كغّبىم. 

ىضة ا٢بكم العثما٘ب ُب الشماؿ كقد آزر ىؤالء منذ البداية الدعوة اإلمامية كعمدكا إٔب منا
 ا١ببلي.

كلقد كاف اإلماـ حريصان على بقاء ىؤالء العلماء قريبان منو ٩با ٯبعل منهم أعضاء ُب ىيئة 
دعوية. ُب ما كاف يرتقب من الوافدين إليو من متلقي العلـو التعرؼ على ما يدعو إليو، 

 كإظهار التأييد لو با٢بدكد الٍب يسمح ّٔا بنود الصلح.
كاالىتماـ  -كما أقرىا بنود الصلح-دأ اإلماـ القاسم ُب تنظيم أموره ُب مناطق نفوذه ب

بشؤكف األىإب فيها، إال أنو ٓب يبادر ُب مرحلتو الثانية ُب اٚباذ ىيئة كمظاىر السلطة 
ا٢باكمة، كما كاف األمر عند ٧باكلتو ا٤ببكرة إلقامة حكم إمامي ُب مرحلتها األكٔب. فهو ٓب 

 هتيئة كإعداد قوات إمامية للحفاظ على ما ٙبت يده من مناطق نفوذه، كما أنو يعمد إٔب
، إذ قد يظهر  ٓب يدع إٔب ٘بنيد األىإب لذات الغرض أك حٌب اإلنفاؽ على ذلك ٗبا يلـز
موقف اإلمامة ُب غضوف الصلح ككأهنا ُب حالة قياـ. كلقد ترؾ أمر االنضماـ إٔب جانبو  

راد تكريس مكانتو كتأثّبه عن طريق انضواء أنصاره كمؤيديو كعمل طوعي، كلعلو بذلك أ
 خلف إمامتو كىيئتها الدعوية.

كقد أبدل اإلماـ اىتمامان ملحوظان ُب مقر دعوتو شهارة برعاية أنصاره كالتكفل بالبلئذين 
بإمامتو، مهما بدت أٮبيتهم السياسية ضئيلة كبغض النظر عن ٧بدكدية إمكاناتو 

شية، كلعل ذلك ٱبتلف عما كاف ُب موقفو ُب أكج ا٤برحلة األكٔب من االقتصادية كا٤بعي
إمامتو عندما راح حسب مؤرخ ٧بدث: "يسلك كإماـ منتصر غّب عابئ ٗبصّب بعض 

 أنصاره الذين استنزفتهم ا٤بشاركة ُب ثورتو".



وذه، بشكل ٧بدكد بالتنظيم اإلدارم ٤بناطق نف -ُب ا٤برحلة الثانية لثورتو-فيما اىتم اإلماـ 
كراعى ُب األغلب خصوصيات تلك ا٤بناطق كطابعها ا١ببلي كالقبلي. حيث أناط بالسادة 
كالعلماء كبعض شيوخ القبائل تنفيذ بعض ا٤بهاـ الشرعية كالتنفيذية عند ا٢باجة، كما أنو 

أسند إٔب بعض أبنائو تسيّب ا٤بهاـ اإلدارية كالعسكرية، بينما أككل إٔب العدد القليل من 
  إطار مناطق نفوذه اإلشراؼ على ٙبصيل الواجبات من تلك ا٤بناطق.عمالو ُب

ا٢باجة إٔب ا٤بوارد االقتصادية حيث مثل  -خبلؿ مرحلتو الثانية-كلقد أدرؾ اإلماـ القاسم 
الستقرار  -كقتئذ-ا١بانب االقتصادم حاجة ملحة كضركرة حتمية ٛبليها الظركؼ القائمة 

ؽ على نشاطات مركزه ا٤بذىيب اإلمامي ُب شهارة كعلى األكضاع ُب مناطق نفوذه، كلئلنفا
حاجتها القتالية، باإلضافة إٔب القائمْب على إدراة شؤكف تلك ا٤بناطق. لذلك فقد عمد 

إٔب استصبلح ضفاؼ بعض الودياف مثل كادم صومل الواقع إٔب الغرب من األىنـو ككادم 
ودياف ٗبا ٙبتاجو من ا٤بياه لزراعتها عر من أعماؿ البطنة، إلمداد األراضي احمليطة بتلك ال

ٗبحاصيل سلعية مثل: "النب كالقندر كاألرز" لسد ا٢باجات االقتصادية ٤بعيشتو باإلضافة 
 إٔب أتباعو.

كُب حقيقة األمر فقد بقى اإلماـ يعا٘ب من قصور مصادره ا٤بالية خبلؿ سنوات الصلح. 
كاف يواجهو من خبلؿ ما   كيبدك ذلك كاضحان حْب عمد إٔب سد العجز ا٤بإب الذم

 يتحصلو من عائدات أمبلكو.
كلقد ٛبكن اإلماـ خبلؿ سنوات ا٤برحلة الثانية لثورتو رغم ما ٚبللها من عقبات كصعوبات 
من إضفاء حضور ملحوظ إلمامتو ُب مناطق الشماؿ ا١ببلي إلثبات كجودىا أماـ ا٢بكم 

لبت عليو ا٤بساكمة السياسية العثما٘ب، كٙبقق ٥با ذلك حسب مؤرخ ٧بدث: "عرب مسار غ
 كالصرامة الدعوية ا٤بنظمة نسبيان ُب آف كاحد".

ٝبلة من النتائج اإلٯبابية  -ىو اآلخر-أما بالنسبة للجانب العثما٘ب، فقد مٌثل لو الصلح 
اىتماـ السلطنة  -خبلؿ مدة الصلح-على أرض الواقع، حيث شرع جعفر باشا يَبجم 



مؤثرة سعت ُب حقيقة األمر إٔب التخفيف نسبيان من الضغوط ا٤بتزايد باليمن إٔب خطوات 
االقتصادية للسيطرة العثمانية، كاف الغرض منها القضاء على ا٤بظآب ا٤بالية السائدة قبيل 

بتحصيل  -على سبيل ا٤بثاؿ-كاليتو فقد ربط الضرائب بالثركة ا٢بقيقية لؤلفراد، حيث أمر 
انية ُب زبيد طبقان ٤با ىو قائم، ملغيان بذلك ما كاف قد الضرائب على ا٤بوارد الزراعية كا٢بيو 

قرره سلفو سناف باشا من ضرائب كانت تدفع كل سنة ٗبوجب السجبلت العثمانية 
كما أشرنا ُب -القدٲبة، ٕبسب ما كانوا ٲبلكوف من تلك ا٤بوارد كإف كانت قد زالت 

ا٤بظلمة ا٤بطلوب  كىو بذلك حسب مؤرخ معاصر قد: "أذىب عنهم ّٔذه -الفصل األكؿ
على ا٤بفقود كٓب يبق عليهم الطلب إال فيما ىو موجود". كُب جانب آخر ألغى ما كاف 

 يؤخذ من ضرائب على أشجار النب اليابسة الٍب ليس ٥با مردكد مإب.
كا٘بو جعفر باشا إٔب اسَبضاء رجاؿ الدين اليمنيْب الشافعيْب كالزيديْب كإجراء ا٤بناقشات 

 ذلك إلذابة الفوارؽ ا٤بذىبية كلتقريب كجهات النظر.الطويلة معهم، ك 

حيث  -نتيجة استقرار األكضاع-كلقد أدت سنوات الصلح إٔب اىتماـ ملحوظ بالتجارة 
عمد جعفر باشا إٔب جعل السواحل اليمنية صاحبة الدكر الرئيسي ُب التجارة بْب ا٥بند 

ة منذ أكائل القرف السابع عشر كمصر. خاصة مع تضاؤؿ ا٣بطر الربتغإب ُب ا٤بياه ا١بنوبي
ا٤بيبلدم )ا٢بادم عشر ا٥بجرم(، كقد ازدىر ميناء ا٤بخاء ُب عهده كأصبح مركزان كبّبان 

 للتجارة العامرة بالبحر األٞبر.
كُب خطوة أخرل لتقريب األىإب إليو، فقد استخدـ جعفر باشا ٩بثلي األسر ذات ا٤بكانة 

ؿ آؿ شرؼ الدين كآؿ ا٤بؤيد كا٢بمزيْب...كغّبىم، االجتماعية من السادة الزيديْب، أمثا
لتسيّب أموره اإلدارية كالقضائية ُب مناطق نفوذ السيطرة العثمانية، بل كأكثر من ذلك فقد 

جعل بعض شيوخ القبائل ُب كسط الببلد كشرقها أمراء عثمانيْب، إضافة إٔب استعانتو 
 م مدنيان كأمنيان.بالعديد من شيوخ ا٤بناطق ا١بنوبية ُب إدارة مناطقه



كُب كاقع األمر فإف ا١بانبْب، اإلماـ القاسم، كجعفر باشا كانا ُب حاجة ماسة إٔب ىدنة 
 لتنظيم شئوهنما ُب داخل مناطق نفوذٮبا. -حققها الصلح-طويلة 

بالنسبة ١بانب اإلماـ فهو كإف كاف قد أحرز انتصارات عدة على أرض الواقع إال أهنا ٓب 
ر تعِب امتدادان كامبلن لنفوذه، نتيجة ا٤بواقف الٍب أبدهتا بعض قبائل تلك تكن ُب حقيقة األم

ا٤بناطق، كالٍب ظلت على الدكاـ ٚباؼ جانب العثمانيْب بل كتَبدد ُب مناصرتو، حيث كاف 
ٮبها بالدرجة األساسية خبلؿ ا٬براطها ُب صفوؼ القوات اإلمامية كمشاركتها ُب العديد 

، ا٢بصوؿ على قدر أكرب من الغنائم. لذلك فقد بات اإلماـ من ا٤بعارؾ ضد العثمانيْب
 يدرؾ ٛبامان بأف الضركرة تقتضي استمالة تلك القبائل لوضع حد ٤بواقفها ا٤بتباينة.

كمن جهة أخرل فقد انتشرت ُب غّب منطقة الكثّب من البدع كا٣برافات، باإلضافة إٔب ما 
القضاء  -اإلماـ- يكن باستطاعة ٰبدث من نزاعات كإشكاالت بْب أكساط األىإب، ٓب

عليها أك إقامة ا٢بدكد فيها النشغالو با٢برب ا٤بستمرة، ككذلك تنقبلتو ُب غّب جهة من 
إقليم الشماؿ ا١ببلي. لذلك فقد كانت ا٢باجة ماسة ٥بذا الصلح ليدعم نفوذه ُب الببلد 

 كيقيم ا٢بدكد الشرعية كيقضي على البدع كا٣برافات.
فر باشا ىو اآلخر، ٕباجة إٔب الصلح، ٤بواجهة ٛبرد عبد الرحيم كأمّب ُب ما كاف كاف جع

كإٔب إٟباد تلك االضطرابات الٍب   -كما سنتبْب ُب ما بعد-صعدة العثما٘ب، ٧بمد الَبكي 
كانت تظهر على السطح ُب أقاليم اليمن، كىو ما يؤدم بالتإب إٔب إضعاؼ جانب 

 العثمانيْب كيقلل من ىيبتهم.

 ات عبد الرحيم بن عبد الرٞبن كاألمّب ٧بمد الَبكيإٟباد ٛبرد
انصرؼ جعفر باشا عقب عقد الصلح مع اإلماـ إٔب إدارة شؤكف الوالية، الٍب كانت 

كما ذكرنا -مضطربة جراء السياسة الٍب إعتملها الوإب السابق سناف باشا ضد األىإب 
ء كاالستقرار إٔب غالب الببلد لذلك فقد أدرؾ الوإب جعفر باشا ضركرة عودة ا٥بدك  -سابقان 

 لبسط السيطرة العثمانية على الوالية.



ككاف من أكلويات مهامو تلك القضاء على ٛبرد األمّب عبد الرحيم، خاصة كأنو ما زاؿ 
يتمتع بنفوذ كاسع ُب كسط إقليم الشماؿ ا١ببلي ال يستهاف بو، كرٗبا أدل ٛباديو إٔب 

 ا٘ب.إحداث إرباؾ كإٔب زعزعة ا٢بكم العثم
فقد كاف عبد الرحيم أحد رموز  -كما ًب رصدىا ُب الفصل األكؿ-كباستقراء األحداث 

األمراء الزيديْب من بقايا أسرة ا٤بطهر بن اإلماـ شرؼ الدين، الذين كاجهوا دعوة اإلماـ 
كثورتو، كساندكا جانب العثمانيْب ُب القضاء عليها. كٓب يعلن عصيانو كانشقاقو عن حلفائو 

بشأف  -كقتئذ-يْب إال ألسباب كاف عاملها األساسي خبلفو مع الوإب سناف باشا العثمان
الشيخ عاطف األىنومي أحد ا٤بطلوبْب لسلطة ا٢بكم العثما٘ب، الذم التجأ إٔب عبد 

الرحيم ليؤمنو من بطش العثمانيْب. كإزاء إصرار سناف باشا على تسليم األىنومي، امتثل 
عثمانية. لكنو اشَبط ُب ا٤بقابل على سناف باشا ضركرة اإلبقاء عبد الرحيم ألكامر السلطة ال

-على حياة األىنومي، كىو األمر الذم ٓب يتم، حيث عمد سناف باشا بعد القبض عليو 
 إٔب قتلو. -األىنومي

-أدرؾ عبد الرحيم ّٔذه ا٢بادثة أف العثمانيْب ال يؤٛبن جانبهم، خاصة مع نقض الوإب 
قطعو على نفسو بعدـ قتل األىنومي، غّب آبو كذلك بثقل كمركز  للعهد الذم -سناف باشا

 عبد الرحيم بْب قبائلو.
ألقت ا٢بادثة بظبل٥با على األمّب الزيدم، الذم بات يعرؼ نوايا سناف باشا، كالذم كاف 

يؤمل ُب ا٢بقيقة ُب القضاء على نفوذ عبد الرحيم إلضعاؼ جانبو الذم بات يهدد 
ع إدراكو لتطلعات عبد الرحيم لزعامة ُب كسط الشماؿ ا١ببلي. السيطرة العثمانية، كم

حينها أيقن عبد الرحيم أف العثمانيْب لن يَبكوه، خاصة كا٤بؤشرات تؤكد ضركرة بسط 
النفوذ العثما٘ب على كسط ا٤بناطق الشمالية، لتفادم خطر ثورة اإلماـ القاسم. كىو األمر 

يو من ببلد: "الشرؼ كحجة" فأضمر ا٣ببلؼ الذم إف ًب سيؤدم إٔب مطالبتو ٗبا ٙبت يد
عليهم. ليعلن كالءه لئلماـ القاسم، كليخوض معو معارؾ شرسة حقق فيها انتصارات تذكر 



 .-كما أشرنا آنفان -على ا١بانب العثما٘ب 
كلقد كاف عبد الرحيم ُب حقيقة األمر يؤمل ُب قرارة نفسو بسط نفوذه على تلك ا٤بناطق 

اتو ٗبساندة قوات اإلماـ القاسم، ليضرب بوالئو كعهده لئلماـ عرض الٍب حقق فيها انتصار 
 ا٢بائط خاصة كأف ما بْب يديو من قوات ضاربة تؤىلو لذلك.

كقدـك الوإب ا١بديد جعفر باشا، الحت  -عدكه السابق-كمع قرار عزؿ سناف باشا 
ة انضوائو الفرصة أمامو لتحقيق ما كاف يصبو إليو، فقد أدرؾ أف مصلحتو تقتضي إعاد

ليؤمن من خبل٥بم بسط نفوذه. كىو األمر  -العثمانيْب-ٙبت جناح حلفائو السابقْب 
ـ، طالبان الصلح 1607/ ى1016الذم عمد إليو حْب راسل جعفر باشا مع بداية العاـ 

كمربران ٛبرده السابق ضد سلطة ا٢بكم العثما٘ب خبلفو مع سناف باشا كقد شرط ُب رسالتو 
 صلح إعطائو: "من الببلد ما يرضاه".مقابل توقيعو ال

كيبدك أف جعفر باشا رأل ضركرة استمالة عبد الرحيم، نتيجة ٤با يتمتع بو من نفوذ، كما 
ٙبت يده من قوات، قد تكوف عونان لو إذا ما كاجو قوات اإلماـ القاسم. خاصة كأف 

الشمالية أشارت  خبلؿ مكوثو ُب تعز بشأف األكضاع ُب ا٤بناطق-التقارير الٍب كردت إليو 
إٔب أف عبد الرحيم: "عظيم الشأف كا٤بلك كاإلقداـ". لذلك فقد كافق على طلب الصلح. 

 كأف يَبؾ لعبد الرحيم ا٤بناطق الٍب ٙبت يديو.
إ٠باعيل  -حينئذ-إال أنو تريث ُب توقيع الصلح بعد اف كصلتو مراسبلت من أمّب كوكباف 

ها كضع حد حملاكالت عبد الرحيم العدكانية بن أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين، يناشد في
على مناطق نفوذه. كالستقصاء ٦بريات األحداث، أرسل جعفر باشا عند كصولو إٔب 

 ـ مبعوثان إٔب عبد الرحيم.1608فرباير12/  ى1016شواؿ سنة 25صنعاء ُب 

٥با كُب كاقع األمر فقد أجرل ا٤ببعوث العثما٘ب، ٧بادثات مع األمّب عبد الرحيم أكد خبل
ضركرة أعادة ا٤بناطق الٍب استولت عليها قواتو. الواقعة ضمن نفوذ أمّب كوكباف، كاالكتفاء 

ٗبا ٙبت يديو من نفوذ ُب ببلد حجة كأقاليمها كشرط أساسي لعقد الصلح مع ا١بانب 



العثما٘ب. كىو األمر الذم رفضو عبد الرحيم، بل كعمد إٔب قتل ذلك ا٤ببعوث، كحسب 
ثلت تلك ا٢بادثة: "أحد األسباب ا٤بوقعة لو فيما كقع فيو ألف األتراؾ مؤرخ معاصر فقد م

 بعد ذلك أعرضوا عن مراجعتو".
إزاء تلك األحداث ا٤بتسارعة أدرؾ جعفر باشا أف جانب عبد الرحيم ال ٰبمد عقباه، 

كلقد رسخ رفض عبد الرحيم مشاركة اإلماـ  -كما أشرنا آنفان -فعمد إٔب الصلح مع اإلماـ 
حو مع العثمانيْب، كإعبلنو االستمرار ُب مقاكمة ا٢بكم العثما٘ب، قناعة الوإب ا١بديد ُب صل

بضركرة إعبلف ا٢برب عليو. ككيفما كاف األمر فقد انفرد جعفر باشا بعد عقد الصلح مع 
اإلماـ القاسم، ٤بقاتلة عبد الرحيم، حيث كجو إليو ُب شهر ربيع اآلخر 

-ة يقودىا عمر كيخيا. تسانده قوات أمّب كوكباف ـ قوات عثماني1608/يوليو ى1017
حملاصرتو ُب معقلو ٕبجة، كٓب يكن ٗبقدكر عبد الرحيم حياؿ األعداد الكبّبة  -اآلنف الذكر

من القوات احملاصرة لو ا٤بواجهة، فعمد إٔب اللجوء إٔب حصن نوساف، بعد أف سلم أخواه 
ٓب يستطيعا الصمود طويبلن أماـ القوات أٞبد ك٧بمد حصِب مبْب كمفتاح ا٥بامْب. إال أهنما 

 العثمانية، فسلما نفسيهما إٔب تلك القوات كأعلنا الوالء لسلطة ا٢بكم العثما٘ب.

أدرؾ عبد الرحيم أف أمر تطلعو للزعامة، الٍب كاف يؤملها قد بدأ ينهار خاصة بعد أف ٚبلى 
امامو إزاء ا٢بصار  لينخرطا ٙبت كالء العثمانيْب، كٓب يكن -أٞبد ك٧بمد-عنو أخواه 

الشديد الذم تضربو القوات العثمانية على معقلو ُب حصن نوساف سول تسليم نفسو 
ـ، الذم عاملو حسب 1609/إبريل ى1018للوإب العثما٘ب جعفر باشا ُب شهر صفر 

مؤرخ ٧بدث: "كخارج عن الطاعة" كأكدعو سجن الدار ا٢بمراء بصنعاء، ٍب نفاه ُب 
ـ، إٔب استانبوؿ، ليواجو ا٤بصّب 1611أكتوبر24/ ى1020سنة السادس عشر من شعباف 

نفسو الذم حاؽ من قبل بعدد من أعمامو األمراء. كبتلك الصورة القاٛبة حدد جعفر باشا 
 مصّب آخر ٧باكلة قاـ ّٔا أمراء من آؿ شرؼ الدين لتحدم السيطرة العثمانية.

سبة لبلضطرابات الٍب كاجهها جعفر ٓب يكن القضاء على ٛبرد عبد الرحيم هناية ا٤بطاؼ بالن



باشا خبلؿ كاليتو لليمن. فقد كاف عليو كذلك أف يضع حدان لتطلعات حاكم صعدة 
العثما٘ب األمّب ٧بمد الَبكي، الذم كاف يطمح لبلستقبلؿ باإلقليم عن جانب مركز ا٢بكم 

 العثما٘ب ُب صنعاء، شجعو ُب ذلك ثبلثة عوامل ىامة:
مراد باشا ُب  -رئيس الوزراء-كانت تربطو بالصدر األعظم   العبلقة القوية الٍب -1

 استانبوؿ.
 .-صنعاء-بعد إقليم صعدة عن مركز ا٢بكم العثما٘ب ُب اليمن  -2
بقاؤه لفَبة طويلة حاكمان على اإلقليم، ترجع إٔب فَبة كالية حسن باشا لليمن، كىو  -3

ُب اإلقليم: "كجعلو يطمع  األمر الذم أدل إٔب ترسيخ نفوذه كبسط سيطرتو بشكل كبّب
 ُب ملك صعدة من غّب كاسطة الباشا صاحب صنعاء".

إدريس بن حسن، إٔب  -كقتئذ-كلعل إقامتو لعبلقة حسن جوار كتعاكف مع شريف مكة 
جانب العبلقات التجارية الٍب أقامها مع: "مصر كنواحيها" تؤكد تطلعاتو االستقبللية 

 باإلقليم.
يرغب ُب عزلو من منصبو، لوال  -أثناء توليو لليمن -ناف باشا كُب كاقع األمر فقد كاف س

بينو كاألمّب عبد الرحيم حالت دكف تنفيذ ما   -كقتئذ-أف ظركؼ ا٢برب الٍب كانت قائمة 
 كاف يؤملو.

ضركرة القضاء على ٛبرد األمّب ٧بمد  -من األٮبية ٗبكاف-بات جعفر باشا يدرؾ ٛبامان 
ينعكس األمر على باقي أمراء اإلقليم ُب الببلد، لذلك فقد  الَبكي، كيبدك أنو كاف ٱبش أف

سارع إٔب ٘بهيز ٞبلة عسكرية ٙبت إمرة عدد من كبار قواده، ٣بوض معركة تضع حدان 
لتمرد حاكم صعدة العثما٘ب ككاف عليو قبل إرساؿ ٞبلتو تلك، استقصاء موقف اإلماـ 

لقمع ذلك التمرد، بل كأكثر  -راآلنفة الذك-القاسم حياؿ ما عمد إليو من اإلجراءات 
من ذلك فقد تطلع إٔب مشاركة فعلية لئلماـ للقضاء على ٛبرد األمّب ٧بمد الَبكي. كقد بْب 

 ما كاف يؤملو ُب رسالة بعثها إٔب اإلماـ.



كقف اإلماـ القاسم أماـ طلب جعفر باشا موقفان حياديان، حْب أكد ُب معرض رده على 
أف إٟباد ذلك التمرد يعد شأنان داخليان ٱبص العثمانيْب ب -جعفر باشا-رسالة الوإب 

أنفسهم، كلن يقف ا١بانب اإلمامي مع أم طرؼ ضد اآلخر، مشّبان إٔب التزامو ببنود 
الصلح ا٤بوقع بْب ا١بانبْب، حيث قاؿ، حسب ا١برموزم: "إف بيننا كبينكم عقدان ال ٫بلو 

  نعينو عليكم".كعهدان ال ننقضو، كىذا صاحبكم ال نعينكم عليو كال

كذلك مع األمّب ٧بمد الَبكي حْب طلب ىو   -اآلنف الذكر-كلقد جدد اإلماـ موقفو 
 اآلخر مساعدتو ضد القوات العثمانية.

ككيفما كاف األمر فقد توجهت القوات العثمانية إٔب صعدة، بعد موافقة اإلماـ على مركرىا 
 عرب مناطق نفوذه ُب ٟبر.
خاصة مع قدـك القوات العثمانية إٔب -حاكم صعدة العثما٘ب كُب ىذه األثناء بات على 

أف ٯبد حليفان يعاضده ٤بواجهة تلك القوات، الٍب ليس ٗبقدكره الوقوؼ  -مركز نفوذه
أمامها لتفوقها البشرم كالعسكرم، لذلك فقد عمد إٔب أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن ا٤بؤيدم 

راؾ". كيبدك أف األمّب ٧بمد الَبكي قد الذ طالبان منو الوقوؼ إٔب جانبو حملاربة: "جنود األت
با٤بؤيدم لثقلو االجتماعي ُب أكساط قبائل صعدة، فهو ابن اإلماـ ا٢بسن ا٤بؤيدم، كىو  
كذلك صهر اإلماـ القاسم، ككاف يعتقد أنو ُب حاؿ اهنزامو كحليفو ا٤بؤيدم، فإف اإلماـ 

ا٤بؤيدم، كىو األمر الذم  لن يقف مكتوؼ اليدين أماـ األمر الواقع، كسيتدخل إلنقاذ 
إلشراؾ القوات اإلمامية لَبجيح كفتو خبلؿ ا٤بواجهة مع  -األمّب ٧بمد الَبكي-كاف يؤملو 

القوات العثمانية. كلقد كاف النضماـ أٞبد ا٤بؤيدم إٔب جانب حاكم صعدة العثما٘ب بالغ 
الصلح بْب ا٣بطورة على ا١بانب اإلمامي، كونو اعترب أحد األسباب الٍب أدت إٔب نقض 

 اإلماـ كجعفر باشا، كما سنتبْب ُب ما بعد.

معركة غّب متكافئة، أدت إٔب  -قوات جعفر باشا كقوات األمّب الَبكي-خاض ا١بانباف 
اهنزاـ األمّب ٧بمد الَبكي، كفراره من أرض ا٤بعركة ٍب ١بوئو إٔب شريف مكة. ُب ما ٓب يكن 



االنتصار استطاع جعفر باشا أف يضع  أماـ ا٤بؤيدم سول االلتجاء إٔب اإلماـ، كبذلك
حدان للتطلعات االستقبللية ٢باكم صعدة العثما٘ب، كأف يعيد اإلقليم إٔب حظّبة السيطرة 

 العثمانية ُب اليمن.
كُب حقيقة األمر فقد كاف الصلح توطيدان ألقداـ اإلماـ القاسم ُب ا٤بناطق الشمالية، كما  

من جانب العثمانيْب كاليمنيْب على السواء  كانت االضطرابات الٍب كاجهت جعفر باشا
 بداية المتداد سيطرة النفوذ اإلمامي إٔب أقاليم الشماؿ ا١ببلي.

ـ، كٓب 1612/مايو ى1021كلقد استمر الصلح بْب ا١بانبْب إٔب شهر ربيع أكؿ من سنة 
ٙبدث خبلؿ تلك ا٤بدة أية أحداث، كحسب ا٤بؤرخ الشرُب فقد كانت األمور: "ُب مدة 

لح بْب اإلماـ كجعفر جارية على السداد كٓب ٯبر فيها ما يفضي منافرة". كرٗبا غض الص
 الطرؼ كل منهما عن اآلخر إزاء بعض القضايا الٍب ال تستوجب حفاظان على الصلح.

 الفصل الرابع ا٤برحلة الثالثة لثورة اإلماـ القاسم
 ـ(1616-1612/ ى1021-1025)

 ثورة اإلماـ القاسمتصادـ القول العثمانية كأثره على 
جعفر باشا كاألمّب -ٓب ٛبر أحداث ا٤بواجهات العسكرية ُب إقليم صعدة بْب العثمانيْب 

بسبلـ كما توخاىا جعفر باشا، خاصة كأف الدكلة العثمانية قد أقلقها  -٧بمد الَبكي
اضطراب األمور ُب صفوؼ القوات العثمانية ُب كالية اليمن، كخشيت ظهور ٛبردات 

 ٧بيط قواهتا ىناؾ، قد تؤدم إٔب زعزعة نفوذىا ُب الوالية. لذلك فقد سارعت أخرل، ُب
إٔب إقصاء جعفر باشا من منصبو حيث أصدر السلطاف أٞبد بن مراد مرسومان ُب شهر 

ـ قضى بعزؿ جعفر باشا كتعيْب إبراىيم باشا بدالن 1612/اكتوبر ى1021رمضاف سنة 
 عنو.

حاكم -بْب األمّب ٧بمد الَبكي  -كقتئذ-القائمة كيبدك كذلك أف العبلقات الوثيقة 
مراد  -الصدر األعظم-بكبار رجاالت الدكلة العثمانية، خاصة رئيس الوزراء  -صعدة



 باشا، كانت سببان آخر ُب تلك اإلجراءات الٍب عمدت إليها السلطنة.
ديد إبراىيم ٙبرؾ جعفر باشا من صنعاء إٔب مدينة تعز، لتسليم أمور الوالية إٔب الوإب ا١ب

ـ. كقد 1613/يونيو ى1022باشا كالذم كاف قد كصلها ُب شهر ربيع األكؿ من سنة 
للقياـ ّٔذه ا٤بهمة. كيبدك أف  -ا٤بقربْب منو-عهد إٔب األمّب عبد اهلل شليب أحد رجاالتو 

شليب كاف قد: "نول ُب نفسو التخلف عن جعفر باشا كا٤بخادعة". كىو األمر الذم عمد 
 مثولو إماـ إبراىيم باشا، حيث أعلن الوالء كالطاعة لو.إليو خبلؿ 

كلقد كاف ٤بوقف األمّب شليب ىذا بالغ األثر لدل جعفر باشا، خاصة كأنو كاف قد عينو 
خبلؿ فَبة كاليتو لليمن نائبان لو، كأصبح ذك مكانة رفيعة ُب مركز ا٢بكم العثما٘ب بصنعاء، 

اف: "صاحب ا٢بل كالعقد" ُب تسيّب أمور الوالية كقد كصفو أحد ا٤بؤرخْب ا٤بعاصرين بأنو ك
 .-كقتئذ-

سارع إبراىيم باشا بتعيْب األمّب عبد اهلل شليب قائدان عسكريان، كأمره بالتقدـ إٔب صنعاء، 
كيبدك أف الوإب  -إبراىيم باشا-لتسيّب األمور ُب مركز ا٢بكم العثما٘ب إٔب حْب كصولو 

 -كما أشرنا آنفان -وف شليب خبّبان بشؤكف الوالية ا١بديد قد عمد إٔب إجراءاتو تلك، ك
باإلضافة إٔب عبلقاتو الواسعة مع زعما القبائل ُب مناطق النفوذ العثما٘ب ُب الشماؿ 

 ا١ببلي.
كعقيب كصولو صنعاء حشد األمّب عبد اهلل شليب القوات العثمانية ا٤برافقة لو كعززىا 

كجعلها ُب حالة  -يهات إبراىيم باشإبسب توج-بقوات إضافية من القبائل آّاكرة 
استنفار ُب ٨بيم نصبو لذلك إٔب الغرب من باب شعوب. كلقد كانت تلك اإلجراءات 

كالتحركات العسكرية الٍب أمر ّٔا إبراىيم باشا ٗبثابة رسالة موجهة إٔب اإلماـ القاسم، تؤكد 
منع كذلك أية ٧باكلة قد إحكاـ السيطرة العثمانية قبضتها على مناطق النفوذ العثما٘ب. كلي

 للتقدـ بقواتو إٔب صنعاء. -مع الظركؼ القائمة كقتئذ-يقـو ّٔا اإلماـ 



ٓب تستطع اإلدارة العثمانية ا١بديدة مباشرة مهامها، كما كانت تؤملو من إجراءات رٗبا 
أرادت من خبل٥با مواصلة جهود ا١بانب العثما٘ب الرامية إٔب القضاء على ثورة اإلماـ 

ُب مناطق الشماؿ ا١ببلي، فلقد حالت األقدار دكف أف يشهد إبراىيم باشا ذلك  القاسم
ـ، 1613مايو17/ ى1022ٝبادل األكٔب 27حيث قضى مع قرب كصولو إٔب صنعاء ُب 

 كًب مواراة جثمانو ُب مدينة ذمار.
ة ٤بساندتو ُب إدرا -كهيئة استشارية-خشي كبار األمراء الذم قدموا ُب معية إبراىيم باشا 

شؤكف الببلد، أف ٙبدث كفاتو فراغان سياسيان كعسكريان يؤدم إٔب اضطراب شؤكف الوالية، 
كىو األمر الذم قد يشجع اإلماـ القاسم بتوجيو قواتو القتحاـ صنعاء، كالسيطرة عليها. 

لذلك قرركا بعد عقد اجتماع ٥بم استدعاء جعفر باشا الذم أكشك على الرحيل من الببلد 
 الوالية بالوكالة إٔب حْب تعيْب كاؿ جديد.إلدارة شؤكف -

كأف الضركرة تقتضي ٙبركات عاجلة  -كقتئذ-أدرؾ جعفر باشا خطورة الوضع القائم 
الذم تنكر لو عقب عزلو -الستقرار األكضاع ُب الببلد، خاصة كأف األمّب عبد اهلل شليب 

صنعاء، كىو ا٤بتطلع قابضان على ٦بريات األمور ُب مركز ا٢بكم العثما٘ب ب -عن الوالية
 لزعامة سياسية عثمانية ُب الوالية.

كُب ٧باكلة كاف الغرض منها استمالة شليب فقد بعث جعفر باشا برسالة إليو يؤكد فيها 
 إبقاؤه ُب منصبو الذم أقره إبراىيم باشا قبل كفاتو.

موضع ترحيب لدل شليب، كىو  -جعفر باشا-كُب كاقع األمر ٓب يكن ما عمد إليو 
العارؼ بدىاء كسياسة جعفر باشا ٕبكم مبلزمتو لو ألمد غّب قليل أثناء فَبة توليو كالية 

كأيقن أف ا٣بطر بات ٰبدؽ بو مع تقدـ جعفر باشا بقواتو إٔب  -كما أشرنا آنفان -اليمن 
صنعاء. فلم يكن أمامو سول اللجوء إٔب تقوية جانبو العسكرم، حيث قاـ باستدعاء 

 -كقتئذ-سكريْب ا٤برابطْب ُب صنعاء، كأكضح ٥بم خطورة الوضع القائم األمراء كالقادة الع
 كأمر ٝبيع القوات أف تكوف ُب حالة استنفار ٤بواجهة ٧بتملة مع قوات جعفر باشا.



أف ا٢بشود العسكرية على  -شليب-كلكسب الوالء كالطاعة من قبل ىؤالء فقد أكد ٥بم 
اكان صارخان لآلكامر السلطانية، خاصة كأف صنعاء الٍب يعتملها ا١بانب اآلخر، تعد انته

جعفر باشا قد عزؿ عن الوالية ٗبوجب مرسـو سلطا٘ب. كالضركرة ُب أمر كهذا تقتضي ردع 
أية ٧باكلة من شأهنا إحداث فوضى كاضطراب ُب صفوؼ القوات العثمانية إٔب حْب تعيْب 

 كاؿو جديد.
ُب اليمن كأف االضطراب ُب صفوؼ  كيبدك أف الدكلة العثمانية قد أدركت خطورة األكضاع

قواهتا ىناؾ، سيؤدم إٔب نتائج تنعكس سلبان على نفوذىا ُب الوالية، كىو األمر الذم قد 
يستغلو ا١بانب الزيدم لتوسيع نطاؽ نفوذه، لذلك فقد سارعت بإقرار كالية ثانية ١بعفر 

 باشا لتهدئة الوضع القائم.

ـ األمّب شليب باالتصاؿ باإلماـ القاسم، كأطلعو قا -اآلنفة الذكر-إزاء تطورات األحداث 
ُب رسالة بعث ّٔا إليو على ٦بريات األكضاع موضحان أف استقراء األحداث تؤكد أف جعفر 
باشا ُب حاؿ انتصاره سيعاكد ا٢برب على اإلماـ الستعادة مناطق نفوذه الٍب استؤب عليها 

ذلك بل عمد إٔب موالة اإلماـ ُب كٓب يكتف شليب ب -كما أشرنا آنفان -ا١بانب الزيدم 
٧باكلة سياسية كاف الغرض منها كسب ا١بانب اإلمامي ليكوف حليفان قويان ُب حاؿ اندالع 

ا٤بواجهات مع جعفر باشا كلتعزيز جانبو العسكرم كذلك، فقد استدعى ٝبيع القوات 
 نعاء.العثمانية ا٤برابطة ُب أقاليم النفوذ العثما٘ب ُب ا٤بناطق الشمالية إٔب ص

حاكؿ جعفر باشا االتصاؿ مرة ثانية باألمّب عبد اهلل شليب، لتهدئة األمور بْب الطرفْب، 
 خاصة كقد تناىت إليو ٙبركاتو العسكرية.

كيبدك أنو أراد تفادم ما ستؤكؿ إليو ا٤بواجهات بْب ا١بانبْب، كما سيَبتب عليها من نتائج 
بواسطة  -شليب-بعث برسالة إليو ال ٰبمد عقباىا ُب صفوؼ القوات العثمانية حيث 

األمّب علي بن مشس الدين، يقر فيها األمّب شليب حاكمان على إقليم صعدة مع تعزيزه بكل 
القوات ا٤بتحالفة معو ليستعيد بذلك اإلقليم من ٙبت أيدم القوات اإلمامية الٍب كانت قد 



نية يكوف قد حسم استولت عليو أثناء رحيلو عن صنعاء ُب كاليتو األكٔب، كمن جهة ثا
 عدـ احَباب ا١بانبْب.

إٔب إحراز تقدـ يذكر من جانب األمّب عبد  -السابقة الذكر-ٓب تؤد ٧باكالت جعفر باشا 
اهلل شليب لتفادم ا٤بواجهات، بل أدت إٔب ازدياد تدىور ا٤بوقف بْب ا١بانبْب، حيث اٚبذ 

-يو ُب معرض رده على خطابو شليب موقفان معارضان ٤با أراده جعفر باشا، إال أنو اقَبح عل
صنعاء كما يليها مشاالن،  -شليب-تقسيم الوالية بينهما، على أف يكوف لو  -اآلنف الذكر

 كأف تكوف األقاليم ا٤بمتدة من ذمار إٔب عدف جنوبان ١بعفر باشا.
أف ا٤بواجهة العسكرية ىي ا٣بيار الوحيد، لوضع حد لتمرد  -حينئذ-أدرؾ جعفر باشا 

هلل شليب إلعادة ىيبة الدكلة العثمانية على الوالية، كإٔب منع أم إجراءات قد األمّب عبد ا
جعفر باشا -ٰبسمها اإلماـ القاسم لصا٢بو خاصة مع اتساع حدة ا٣ببلؼ بْب ا١بانبْب 

 . لذلك فقد أمر قائد جيشو األمّب حيدر بالتحرؾ ٢بصار صنعاء.-كشليب
قسامات ُب صفوؼ جانب األمّب شليب، كخبلؿ تقدـ األمّب حيدر إٔب صنعاء، برزت ان

تزعمها بعض من األمراء الزيديْب كالعثمانيْب، أمثاؿ األمّب دركيش، األمّب عبد اهلل بن 
ا٤بعافا، األمّب صبلح ا٤بؤيدم، كاألمّب علي بن الشويع. الذين أدركوا اف األمور باتت تسّب 

طالبْب األماف لتسليم  -ران س-لصاّب جعفر باشا، لذلك فقد قاموا ٗبراسلة األمّب حيدر 
أنفسهم كقرابة: "ألف نفر" من جنود األمّب شليب إٔب أيدم قوات جعفر باشا شريطة عدـ 

 إحداث أعماؿ سلب كهنب كٚبريب ٤بدينة صنعاء أك اإلضرار بأىلها عند دخو٥با.

ُب صفوؼ قوات األمّب  -اآلنفة الذكر-كُب كاقع األمر فقد أضعفت تلك االنقسامات 
موقفو العسكرم من جانب، كمن جانب آخر مكنت قوات األمّب حيدر من إحكاـ شليب 

السيطرة كا٢بصار على مدينة صنعاء، ٍب خوض معركة ٓب ٲبتد أجلها أدت إٔب دخوؿ ا٤بدينة 
 كإلقاء القبض على األمّب عبد اهلل شليب كمن ُب معيتو من األمراء كا١بنود.

م يتألف أعضاؤه من كبار األمراء كالقادة أمر الوإب جعفر باشا بتشكيل ٦بلس عسكر 



العسكريْب الذين ُب جانبو حملاكمة األمراء الذين ًب أسرىم خبلؿ ا٢برب مع عبد اهلل 
شليب. ُب ما أصدر أكامر إٔب األمّب حيدر بإعداـ األمّب شليب ككبار مستشاريو. كّٔذه 

زع السيطرة العثمانية ُب النتيجة القاٛبة استطاع جعفر باشا أف يضع حدان لتمرد كاد يزع
 الوالية.

 ـ( كتوسيع نفوذ اإلماـ القاسم1607/ ى1016نقض صلح )
ـ، كاف قد كضع حدان ٢بركب طاؿ أمدىا بْب 1607/ ى٩1016با ال شك فيو أف صلح 

كما أشرنا ُب -ا١بانبْب الزيدم كالعثما٘ب، كأدل بالتإب إٔب استقرار يذكر ُب أقاليم الببلد 
ال أف قرار عزؿ جعفر باشا عن الوالية مثَّل بداية فعلية ٣برؽ صلح إ -الفصل الثالث

ـ. من قبل اإلماـ القاسم الذم خشي أف يلجأ الوإب ا١بديد إبراىيم 1607/ ى1016
باشا إٔب ا٢برب ثانية لبلستيبلء على ما ٙبت يده من مناطق الشماؿ ا١ببلي، كما حددىا 

عَباؼ بإمامتو، كىو األمر الذم إف ـ، كبالتإب عدـ اال1607/ ى1016بنود صلح 
حدث سيؤدم إٔب اضطراب ُب صفوؼ مؤيديو كمناصريو خاصة كأهنم قد اسَباحوا إٔب 

 الدعة أياـ الصلح.
استدعى اإلماـ القاسم كبار مستشاريو: "الذين يباشركف ا٢برب". إلطبلعهم على تطورات 

ىؤالء كانوا قد أدركوا خطورة  األحداث، كما ىو عاـز عليو، الٚباذ قرار بشأنو، كيبدك أف
فلم يكن ىناؾ ٜبة معارض إلعبلف ا٢برب، بل كطلبوا منو سرعة  -حينئذ-الوضع القائم 

التحرؾ بقواتو إلحكاـ السيطرة على مناطق النفوذ العثما٘ب ُب الشماؿ ا١ببلي، خاصة مع 
 .-كما أشرنا آنفان -االضطرابات القائمة ُب صفوفهم 

األمّب عبد اهلل شليب، كاف قد عرض على اإلماـ أف يقف إٔب جانبو، ك٘بدر اإلشارة إٔب أف 
ليكوف حليفان لو ضد قوات جعفر باشا خبلؿ ا٤بواجهات اآلنفة الذكر مقابل أف ٲبكنو: 

"من أكثر الببلد" كما أنو سحب غالب قواتو من مناطق الشماؿ ا١ببلي إٔب صنعاء 
كض شليب كيبدك أنو أدرؾ أف العثمانيْب إذا: ٤بواجهة جعفر باشا. إال أف اإلماـ ٓب يثق بعر 



 "ما انتظم أمرىم ثاركا عليو ٝبيعان".
كُب حقيقة األمر فقد مثل انسحاب القوات العثمانية إٔب صنعاء من ا٤بناطق الشمالية، 

عامبلن ىامان أدل إٔب سرعة ٙبرؾ اإلماـ ٤بد نفوذه كإحكاـ سيطرتو على مناطق نفوذ 
تذكر من جانب، كمن جانب آخر أدل كذلك إٔب انضماـ غالب العثمانيْب دكف مقاكمة 

 قبائل تلك ا٤بناطق إٔب اإلماـ، كأعلنت مبايعتها كمواالهتا لو.
شن اإلماـ ا٢برب ثانية على العثمانيْب، ليبدأ ّٔا ا٤برحلة الثالثة من ثورتو، مستغبلن حالة 

سط نفوذه كسيطرتو على الفراغ السياسي كالعسكرم الناشئ حولو ُب صفوؼ العثمانيْب لب
رقعة أكسع من أقاليم الشماؿ ا١ببلي. كقد عمد مع خطواتو تلك إٔب ٙبويل ىيئتو الدعوية 

 -٧بمد كعلي كا٢بسن كا٢بسْب-إٔب قيادة سياسية كعسكرية ٙبمَّل غالب صبلحيتها أبناؤه 
 كأٞبد بن اإلماـ ا٢بسن بن علي ا٤بؤيدم.

ك إلحكاـ السيطرة الزيدية كمد نفوذىا، فقد كجو كُب خطوات متسارعة لتنفيذ إجراءاتو تل
ابنو ا٢بسن إٔب االستيبلء على مناطق شطب كببلد جنب يساعده ُب ذلك عدد من قادتو 

العسكريْب. ُب ما كجو ابنو علي إٔب الشرفْب، كأككل مهمة السيطرة على حجة إٔب ابنو 
رية مع القول العثمانية ا٢بسْب، بينما أرسل أٞبد بن ا٢بسن ا٤بؤيدم إٔب مواجهات عسك

ُب مناطق عمراف كببلد العة كجبل تيس. كأصدر أكامره كذلك إٔب قائده العسكرم أٞبد 
بن عواض األسدم بالتحرؾ إٔب جهات: "ا٤بشارؽ كببلد حاشد كبكيل". ذات العمق 

 االسَباتيجي كالبشرم كالٍب أعلنت موالهتا لو.
فقد  -كما أشرنا آنفان -سياسية كعسكرية أما إقليم ا٢بيمة كالذم بات يشكل لو أٮبية 

أناط مهمة القيادة فيو إٔب بعض الفقهاء كشيوخ القبائل ىناؾ، أما مناطق ببلد هنم كخوالف 
 كظفار داكد فقد أككلت مهاـ مد النفوذ اإلمامي إليها إٔب القائد العسكرم أٞبد القطابرم.

رحلتْب األكٔب كالثانية من ثورتو كٓب يكن إقليم صعدة النائي كالذم استعصى عليو خبلؿ ا٤ب
بعيدان عن تلك اإلجراءات فقد كٔبَّ عليو ٧بمد بن أٞبد بن عز الدين،  -كما أشرنا آنفان -



ك٤بزيد من إحكاـ السيطرة على اإلقليم أصدر توجيهاتو البنو ا٢بسْب ُب التوجو إٔب صعدة: 
 "٢بفظ ا٤بدينة كإقرار األحكاـ" كتسيّب األمور فيها.

كاف األمر فقد استطاع اإلماـ من مركزه بشهارة الدفع بقادتو العسكريْب على رأس ككيفما  
فرؽ قبلية ٧باربة من إقليم الشماؿ ا١ببلي، تساندىا شيوخ القبائل كأعداد من السادة 

كما أشرنا -كالفقهاء الزيديْب، كاكتسح غالب ا٤بناطق الشمالية كإ٢باقها بالنفوذ اإلمامي 
ؤرخ ٧بدث أف: "انتهاز الفرص للقياـ بأعماؿ النهب كالسلب قد كيبدك حسب م -آنفان 

أغرت الكثّب من القبائل لبللتحاؽ بالثورة ٩با كسع نطاؽ األحداث آنذاؾ". كالٍب استولت 
خبلؿ انتشارىا السريع ُب غالب ا٤بناطق الشمالية على عدد غّب قليل من الغنائم، خاصة 

ات العثمانية أثناء التحاقها بعبد اهلل شليب ُب منها العتاد العسكرم الذم خلفتو ا٢بامي
أك تلك الٍب أرغم ما تبقى منها ُب الشماؿ  -كما أشرنا آنفان -صنعاء ٤بواجهة جعفر باشا 

 األعلى على تركو مقابل انسحاب آمن ٥با كما حدث ُب مدينة صعدة.
من ٙبقيق أىدافو  -اآلنفة الذكر-كُب حقيقة األمر ٓب يستطع اإلماـ القاسم، رغم إجراءاتو 

كقد كانت على مرمى حجر من التحقق ُب سلطة حاكمة، فلقد  -كما كاف يتوخاىا-
دكف ذلك. حيث ٓب تنتو األشهر األخّبة من  -كقتئذ-حالت التطورات ا٤بتسارعة 

ـ إال كقد انقلب ا٤بوقف إٔب النقيض، حْب استطاع جعفر باشا 1614/ ى1022سنة
فقد كجو قواتو كأمراءه  -كما أشرنا آنفان - شليب ُب صنعاء القضاء على ٛبرد األمّب عبد اهلل

إٔب مواجهة أشد مع اإلماـ الستعادة ا٤بناطق الٍب امتدت إليها  -ا٤بتعاكنْب معو-الزيديْب 
 يد القوات اإلمامية اآلنفة الذكر.

كجو جعفر باشا قوات عسكرية ٙبت إمرة قائده العسكرم األمّب حيدر يصل قوامها إٔب: 
ة عشر ألف خيبل كرجبل". لتخوض معارؾ ضارية مع ا١بانب اإلمامي ُب مناطق "سبع

عمراف كنواحي كوكباف كثبل، استطاع خبل٥با من ٙبقيق نصر يذكر على القوات اإلمامية، 
بل كأسر ا٢بسن بن اإلماـ كإرسالو إٔب صنعاء حيث ًب التحفض عليو ُب سجن الدار 



كذلك من استعادة سيطرهتا على ببلد الشرؼ   ا٢بمراء، كقد ٛبكنت القوات العثمانية
كجهاهتا كعفار كجنب كاحملابشة، كلقد ساعدت اإلغراءات ا٤بادية الٍب عمد إليها األمّب 
حيدر على كسب قبائل تلك ا١بهات، الٍب أعلنت كالئها للعثمانيْب، كأجربت القوات 

 اإلمامية على التقهقر إٔب مراكز النفوذ اإلمامي.
اء استطاعت القوات العثمانية من إحكاـ سيطرهتا على إقليم ا٢بيمة، دكف كُب ىذه األثن

مقاكمة تذكر، حيث كالت غالبية قبائل اإلقليم العثمانيْب، كيبدك أف حركب ا٤برحلتْب 
األكٔب كالثانية من ثورة اإلماـ القاسم، كعمليات البطش كالتنكيل الٍب اعتملها العثمانيوف 

لك القبائل الٍب سارعت إٔب إعبلف ذلك الوالء ٢بماية أىاليها ىناؾ قد تركت أثرىا على ت
 ك٩بتلكاهتا.

ـ ٛبكنت القوات العثمانية من 1614/يناير  ى1022كُب شهر ذم ا٢بجة من سنة 
السيطرة على مدينة كادعة، كالٍب حسب ا٤بؤرخ الشرُب قد: "انتهبوىا كأخربوىا". كٓب يكن 

النهب الٍب تعرضت ٥با مدينتهم سول إعبلف أماـ قبائل كادعة حياؿ أعماؿ السلب ك 
 الوالء كالطاعة للعثمانيْب، تفاديان للمزيد من التخريب كالبطش لؤلىإب كا٤بدينة.

كُب إجراءات عسكرية مشددة فقد دفع األمّب حيدر كذلك بقواتو لتأمْب جبهات القتاؿ 
لساعية كراء ا-ُب إقليم صعدة، كٓب يكتف بذلك بل عمد إٔب بذؿ األمواؿ للقبائل 

كلقد أٜبرت تلك اإلغراءات أكلها حيث ٚبلت غالب قبائل صعدة عن الوقوؼ  -الغنائم
إٔب جانب القوات اإلمامية، ككاف لذلك أثره البالغ ُب اختبلؿ جبهات القتاؿ لقوات 
ا٢بسْب بن اإلماـ القاسم، الذم ٓب يستطع الصمود طويبلن، أماـ الضربات العسكرية 

. كُب كاقع األمر فقد كاف على القوات اإلمامية ُب جبهة صعدة أف لقوات العثمانيْب
ٚبوض غمار ا٤بواجهات العسكرية ُب أكثر من منطقة ُب اإلقليم، خاصة كقد انظم غالب 
قبائل تلك ا١بهات إٔب ا١بانب العثما٘ب، كىو األمر الذم أدل إٔب تشتيت آّهود ا٢بريب 

 ُب صفوؼ قوات اإلماـ كأهنك قواىا.



ف األمّب حيدر قبل ذلك قد استؤب على منطقة ا٥بجر من كادعة، كأبقى األمّب عبد اهلل ككا
بن ا٤بعافا على رأس قوات عسكرية عثمانية ىناؾ ٢بماية مؤخرتو خبلؿ تقدمو إٔب صعدة 

 يسانده ُب ذلك مشائخ قبائل عذر كاألىنـو الٍب أعلنت طاعتها للعثمانيْب.
و رغم الصعوبات الٍب كاجهتها القوات اإلمامية خبلؿ كمن األٮبية ٗبكاف أف نذكر، أن

معاركها ُب إقليم صعدة مع القوات العثمانية، إال أهنا استطاعت أف تكبد ا١بانب العثما٘ب 
خسائر غّب قليلة ُب صفوؼ قواتو ُب معركة العرك الٍب كقعت ُب ربيع األكؿ سنة 

 ـ بْب ا١بانبْب.1614/يونيو ى1023

إلمامية كذلك، حصارىا على قوات العثمانيْب ُب منطقة ا٢بضائر، كما أحكمت القوات ا
إزاء ذلك من فك ا٢بصار، خاصة كٓب  -قائد ا١بند العثما٘ب-كٓب يستطع األمّب حيدر 

كما -تصلو أم إمدادات عسكرية من منطقة ا٥بجر من ببلد كادعة، كالٍب كانت تشكل 
و من قوات ُب جبهات صعدة، كلقد فقد مؤخرة إلمداد األمّب حيدر ٗبا ٰبتاج -ذكرنا آنفان 

جندم( كأحد كبار قادتو 1500ا١بانب العثما٘ب خبلؿ معركٍب العرك كا٢بضائر قرابة )
.  العسكريْب، كىو األمّب أٞبد األخـر

أدرؾ اإلماـ أف الوضع القائم إزاء تدىور ا١بانب العسكرم ُب صفوؼ قواتو، كتقهقرىا ُب 
، قد يؤدم إٔب نتائج غّب متوخاة ُب مسار ا٤برحلة الثالثة أكثر من منطقة ُب الشماؿ ا١ببلي

من ثورتو ضد الوجود العثما٘ب، كما كاف األمر خبلؿ ا٤برحلة األكٔب للثورة، ٥بذا فقد قاـ ُب 
ـ بتفقد جبهات القتاؿ ُب مناطق 1614/يونيو ى1023أكاخر شهر ربيع األكؿ من سنة 

اف، كجهات حجور كالشرؼ، إٔب أف استقر عذر كالعصيمات كقطبْب كبّب أثلة، كجبل سّب 
. كعمد خبلؿ زياراتو تلك على ٙبفيز قواتو كمؤيديو كأنصاره  بو األمر إٔب منطقة األىنـو

 ٗبواصلة ا٤بقاكمة ضد القوات العثمانية.
كاف ٥با مردكدىا اإلٯبايب، فهي قد أعادت الثقة   -اآلنفة الذكر-كيبدك أف ٙبركاتو 



-الصمود كا٤بقاكمة، لتخليص الببلد من السيطرة كالنفوذ العثما٘ب للمقاتلْب ُب استمرارية 
 إٔب ذلك قد قوت جانبهم ا٤بعنوم. -الزيارات-كىي  -ا٥بدؼ الرئيس لثورة القاسم

كلعل ذلك يتضح ٔببلء عندما استعادت تلك القوات نشاطاهتا العسكرية من جديد حيث 
معو من القوات العثمانية ُب منطقة  أحكمت حصارىا على األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا كمن

ا٥بجر من ببلد كادعة، لقطع اإلمداد العسكرم العثما٘ب إٔب إقليم صعدة خبلؿ معاركو مع 
كٓب ٘بد ٧باكالت العثمانيْب ُب فك ا٢بصار على قواهتم  -كما ذكرنا آنفان -ا١بانب الزيدم 

رية ُب ا٥بجر قتل ُب ا٥بجر، بل أدت إٔب نتائج كخيمة حيث خاض ا١بانباف معارؾ ضا
خبل٥با قائدا ا٢بملة العثمانية األمّب عبد اهلل دركيش كاألمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا، كعدد غّب 

قليل من األمراء كقادة ا١بيش العثما٘ب كا١بنود، كًب أسر أعداد كبّبة من تلك القوات 
رة شهر ٝبادل اآلخ 13خبلؿ معركة غارب أثلة الٍب كقعت أحداثها ُب يـو األحد 

 ـ.1614إبريل 23/ ى1023
كُب كاقع األمر فقد كاف ٥بذه ا٤بعركة نتائج إٯبابية، كوهنا أعادت الثقة إٔب القوات اإلمامية 
الستمرار ا٤بقاكمة ضد الوجود العثما٘ب بعد أف كاف اليأس قد أصأّم خبلؿ االنتصارات 

كما -ؿ ا١ببلي ُب غّب منطقة من مناطق الشما -عليهم-الٍب حققها ا١بانب العثما٘ب 
ُب ما كانت نتائجها سلبية ُب ا١بانب العثما٘ب، حيث أدت إٔب تذمر ا١بنود  -أشرنا آنفان 

 العثمانيْب الذين: "ضاقوا من طوؿ ا٢بركب".

أيقن جعفر باشا أف مواصلة ا٢برب ضد ا١بانب الزيدم، مع اهنيار ا١بانب ا٤بعنوم ُب 
كر ُب مواجهات جديدة مع القوات صفوؼ قواتو، لن يؤدم إٔب ٙبقيق أم انتصار يذ 

ـ.  1607/ ى1016اإلمامية، كلعلو أدرؾ بأنو قد ارتكب خطأن فادحان نتيجة نقضو صلح 
كونو قد تورط ُب أتوف حرب مع القول القبلية أثارت بالتإب شهية ىذه القول للغنائم الٍب 

اإلماـ لطلب العودة  قد تؤكؿ إليها من الفرؽ العثمانية ا١بيدة التجهيز، ٥بذا فقد بادر إٔب
 إٔب الصلح )اآلنف الذكر(.



ٓب ٯبد طلب جعفر باشا آذانان صاغية لدل اإلماـ الذم رأل ُب كاقع األمر أف العودة إٔب 
الصلح، يعِب تنازلو عن ا٤بناطق الٍب كاف قد استؤب عليها عقب نقض الصلح، كذلك 

 استنادان إٔب بنوده الٍب حددت مناطق نفوذ كبل ا١بانبْب.
لقد أدت اإلجراءات العسكرية الٍب عمد إليها اإلماـ القاسم، ُب بداية ا٤برحلة الثالثة من 

ثورتو ألحكاـ سيطرتو على مناطق الشماؿ ا١ببلي إٔب إكسابو التأييد السياسي كا٤بذىيب ُب 
أكساط العديد من قبائل تلك ا٤بناطق، كقد تزامن ذلك مع ٙبقيق قواتو لعدد من 

، كاف أٮبها حسب مؤرخ ٧بدث: "ما االنتصارات العسك رية ُب ا٤بناطق احمليطة باألىنـو
كالٍب أدت إٔب زعزعة ا٢بكم  -اآلنفة الذكر-حدث ُب غارب أثلة مشاؿ جباؿ األىنـو 

 العثما٘ب ُب الببلد كأكجدت تذمران كاسع النطاؽ ُب صفوؼ القوات العثمانية.

إٔب مناطق ٓب تصلها يده خبلؿ ا٤برحلتْب  إزاء ذلك بدأ اإلماـ القاسم يرنو إٔب توسيع نفوذه
ـ 1614/يونيو ى1023األكٔب كالثانية من ثورتو، ك٥بذه الغاية فقد كجو قواتو ُب ربيع أكؿ 

إٔب جهات الشرؼ ٣بوض معارؾ أشد مع القوات العثمانية، ٛبكنت خبل٥با من االستيبلء 
 كسفياف كمرىبة. -صنعاء القريبة من-على مناطق ٟبر كالسنتْب كعياؿ يزيد كببلد ا٣بشب 

ُب ما ٛبكن ابنو ا٢بسْب من ىزٲبة ا٢باميات العثمانية ا٤برابطة ُب جهات حجة كنواحي ببلد 
العة، استطاع إثرىا من االستيبلء على حصوف كوكباف كمبْب من ببلد مسور ذات األٮبية 

 االسَباتيجية العسكرية.
-، قد أحكم قبضتو على إقليم ا٢بيمة كُب ىذه األثناء كاف قائده العسكرم عبد اهلل الطّب

كاستؤب كذلك حسب مؤرخ معاصر على: "الببلد  -ساندتو ُب ذلك قبائل ا٢بيمة
ا٢بضورية ٝبيعها، كأمدت يده إٔب سنع كحىدَّه" كما أنو استؤب على منطقة عصر الواقعة 

ة". ٩با شكل أعلى صنعاء إٔب الغرب: "كٓب يبق بينهم كبْب صنعاء سول ثبلثة أمياؿ أك أربع
 هتديدان مباشران ٤بركز ا٢بكم العثما٘ب.

إٔب ببلد آنس حيث  -اإلمامي كالعثما٘ب-كامتدت ا٤بواجهات العسكرية بْب ا١بانبْب 



خاضت القوات اإلمامية ٙبت إمرة الشيخ يوسف ا٢بماطي ُب منتصف سنة 
ا٤بطاؼ إٔب  ـ معارؾ ضارية مع القوات العثمانية أدت ُب هناية1614/يونيو/يوليو ى1023

اهنزاـ ا١بانب العثما٘ب كتقهقر قواتو إٔب صنعاء، كتوالت ٦بريات األحداث لتؤكد ٙبقيق 
نصر آخر يذكر للقوات اإلمامية ُب منطقة غرباف ذات األٮبية االسَبتيجية، كٔبَّ على إثرىا 

 األمّب حيدر كٝبيع جنوده منهزمان إٔب منطقة ٟبر.

ت عسكرية بْب القوات اإلمامية كالعثمانية، كيبدك كشهد إقليم صعدة ىو اآلخر مواجها
كالٍب أدت إٔب قطع اإلمداد العسكرم العثما٘ب إٔب  -اآلنفة الذكر-أف معركة غارب أثلة 

الذم كاف يضرب حصاره على -اإلقليم كانت قد شجعت علي بن اإلماـ القاسم 
٥با معارؾ اتسمت ُب مد نفوذ يذكر لئلمامة إٔب داخل مناطق اإلقليم، خاض خبل -صعدة

بالضراكة الشديدة مع قوات ا١بانب العثما٘ب، أدت ُب هناية األمر إٔب مقتلو كقرابة ثبلٜبائة 
ٝبادل اآلخرة 19جندم من قواتو ُب معركة الشقات الٍب جرت كقائعها ُب 

ـ، كلعل كثرة أعداد القوات العثمانية كالعتاد العسكرم 1614إبريل29/ ى1023سنة
ُب معيتها، باإلضافة إٔب مواالة غالب قبائل صعدة للجانب العثما٘ب،   الكبّب الذم كاف

 كانت من األسباب ا٥بامة ُب ٙبديد تلك النهاية القاٛبة لعلي بن اإلماـ القاسم.
اللذاف شكبل خبلؿ ا٤براحل األربع لثورة اإلماـ مصدر -كٓب يكن إقليما رٲبة ككصاب 

ريات األحداث، فقد استغلت قبائلهما انشغاؿ بعيدين عن ٦ب -إزعاجان كقلقان للعثمانيْب
قوات جعفر باشا ُب معاركها ضد اإلماـ ُب مناطق الشماؿ ا١ببلي، كأعلنت التمرد على 

ا٢باميات العثمانية ا٤برابطة ُب اإلقليمْب الٍب كانت ٙبت إمرة القائد العثما٘ب األمّب ٧بمد، 
يق نصر يذكر خبلؿ ا٤بواجهات كُب حقيقة األمر ٓب تستطع القوات العثمانية من ٙبق

العسكرية الٍب خاضتها مع قبائل رٲبة ككصاب، حيث أدت تلك ا٤بواجهات إٔب كقوع 
خسائر كبّبة ُب األركاح كالعتاد ا٢بريب ُب صفوؼ قوات ا١بانب العثما٘ب. كىو األمر الذم 

 جعل القائد العسكرم األمّب ٧بمد يفر كبعض من قواتو من أرض ا٤بعركة إٔب زبيد.



سنرل أنو ٗبصرع علي بن اإلماـ القاسم ُب معركة  -كقتئذ-كباستقراء األكضاع القائمة 
ٛبكن الوإب جعفر باشا من كضع حد للتوسع  -كما أشرنا آنفان -الشقات ُب إقليم صعدة 

كٓب يتداع أم من الطرفْب إٔب مواجهات جديدة،  -صعدة-اإلمامي خاصة ُب قطاع الشاـ 
كىي من ا٤بناطق ذات -ُب منطقة الفايش القريبة إٔب غرباف  سول معركة جرت كقائعها

كيبدك أف اإلماـ قد أراد من خبلؿ تلك ا٤بعركة  -العمق االسَباتيجي بالنسبة ٤بدينة صنعاء
االستيبلء على حصن الفايش االسَباتيجي إلحكاـ قبضتو على ا٤بناطق آّاكرة كالٍب كانت 

 قد امتدت يده إليها.
فقد خاضت القوات اإلمامية معركة ضارية ضد القوات العثمانية، حققت  كُب حقيقة األمر

 فيها نصران يذكر، قتل خبل٥با قرابة مائة من القادة كا١بنود العثمانيْب.

 ـ( بْب اإلماـ القاسم كالوإب العثما٘ب جعفر باشا كنتائجو1616/ ى1025صلح )
اتت ال تتحمل االستمرار ُب أدرؾ ا١بانباف الزيدم كالعثما٘ب، أف ظركؼ كبل منهما ب

مواجهات جديدة، حيث ادت ا٢بركب بينهما إٔب تشتيت ٦بهودٮبا ا٢بريب كإهناؾ صفوؼ 
خبلؿ سنة  -جعفر باشا-قواهتما. لذلك فقد بادر الطرفاف حْب دعا أحدٮبا 

ـ إٔب عقد صلح إٔب ا٤بوافقة عليو. خاصة بعد أف أصبح للسيطرة 1615/ ى1025
ـ، 1607/ ى1016دث: "٩بثليها ُب بقاع ٓب يتضمنها صلح اإلمامية حسب مؤرخ ٧ب

كصار بإمكاف اإلماـ أف يفاكض جعفر باشا باعتباره زعيمان لتكتل قبلي كمذىيب مؤثر 
 كسط الشماؿ ا١ببلي.

كيبدك أف الصلح كاف من األٮبية ٗبكاف للجانب العثما٘ب، خاصة مع قرار عزؿ الوإب 
٧بمد باشا بدالن عنو، كالذم خشى كما يذكر  جعفر باشا عن كالية اليمن، كتعيْب

ا١برموزم: "أف يسّب كالفتنة ُب إثره". لذلك فقد طلب من ا٢بسن بن اإلماـ القاسم، 
ا٤بأسور لدل مركز ا٢بكم العثما٘ب ُب الدار ا٢بمراء بصنعاء، ٙبرير رسالة إٔب كالده إلطبلعو 

قد عمد إٔب ذلك إلدراكو  -عفر باشاج-على نوايا الوإب قبل رحيلو عن الوالية، كيبدك أنو 



أحد أركاف  -ا٢بسن-أف الرسالة سيكوف كقعها إٯبايب بالنسبة لئلماـ، خاصة كأهنا من ابنو 
 حكمو، كىي كذلك لن ٘باُب ا٢بقيقة.

ككيفما كاف األمر، فقد كتب ا٢بسن قصيدة ٞبلت ُب مدلو٥با السياسي نشداف الصلح كما 
 ُب الببلد، حيث قاؿ:سينتج عنو من استقرار لؤلكضاع 

 موالم إف الصلح أعذب موردان 
 

 فاسلك لو سببل سويان أجردا
 

 أرسل دالء ا٢بلم ُب صافيو كي
 

 تركم ضماة ا٤بسلمْب عن الصدل

 كاجعل رفيق القسط فيو ما٫بان 
 

 كالرفق ٲبنح كالسماحة مرقدا
 

 فالصلح فيو لؤلناـ صبلحو
 

 كا٢برب أكىن ذا األناـ كأفسدا
 

صيدة كقعها على اإلماـ، رغم أنو ٓب يعرؼ كاتبها كوف كابنو ا٢بسن ٓب ٲبهرىا كلقد كاف للق
بتوقيعو. إال أف الضركرة كانت تقتضي الصلح، ٥بذا كانت االستجابة من قبل ا١بانب 

 -اآلنفة الذكر-اإلمامي، ٤با دعت إليو رسالة الوإب جعفر باشا كا٤بتمثلة ُب القصيدة 



 -أحد مستشاريو-من القاضي ٰبٓب بن صبلح الثبلئي كيتضح ذلك عندما طلب اإلماـ 
الرد على القصيدة بقصيدة ٩باثلة يؤكد من خبل٥با موافقتو على طلب الصلح، إال أف 

القصيدة أكضحت كذلك جانب القوة كا٤بنعة الذم كصل إليو ا١بانب الزيدم، كأف قبولو 
ت الضركرة كنشداف أف الصلح ال يعِب بالتإب أنو ناتج عن ضعف موقفو، كإ٭با مقتضيا

 الصلح خّب، كليعم السبلـ بعد حركب طاؿ أمدىا حيث قاؿ الثبلئي ُب مطلع قصيدتو:
 يا ما٫بان ٧بض النصيحة مرشدا

 
 إف ا٥بدل عندم ٤بن يبغي ا٥بدل

 
 كا٢بلم ٫بن ٕباره نركم ّٔا

 
 ظامي ا٢بشا كبنور عدؿ نقتدل

 
 ٫بمي ٞبا اإلسبلـ أف يسطى بو

 
 عن الردلكنذكد كل ا٤بسلمْب 

 
 كالسلم إف تدعوننا ٪بنح ٥با

 
 كالقوؿ ما قلنا كإف رغم العدا

 
 إٔب أف قاؿ:

 إف تقبلوا صلحان فإ٘ب قابل



 
 أك ٙبجموف فما عدا ٩با بدا

 
بدأ ا١بانباف مفاكضات ٓب يطل أمدىا أدت ُب النهاية إٔب قبوؿ الطرفْب الصلح، حيث 

ٞبد الذمارم إٔب صنعاء، مقر إقامة بعث اإلماـ أحد مستشاريو كىو العبلمة عامر بن أ
 الوإب جعفر باشا إلٛباـ عقد الصلح كانت أىم بنوده:

-/يوليو ى1025ٙبدد مدة الصلح بعاـ كاحد يبدأ من شهر رجب من سنة  -1
 ـ.1617/يوليو ى1026ـ، كينتهي ُب رجب 1616أغسطس

يَبؾ لئلماـ ما ٙبت يده من مناطق نفوذه كالٍب حددهتا بنود صلح  -2
، عذر، 1607/ ى1016 ـ كىي ببلد ا٢بيمة، حضور، جبل مسور، ببلد صعدة، األىنـو

 كادعة، ظليمة، العصيمات، شهارة، برط.
ـ ا٤بناطق ا١بديدة الٍب ٓب يشملها صلح 1616/ ى1025يَبؾ لئلماـ ٗبوجب صلح  -3

ـ، كىي ا٤بناطق احمليطة ٔببل نيسا كحصن الظفّب مشاؿ شرقي إقليم 1607/ ى1016
ككذلك األقاليم ا٤بمتدة غرب كشرؽ بلدة ريدة، كأيضان ا٤بناطق القائمة إٔب الغرب حجة، 

كالشرؽ تقريبان من مدينة ٟبر كبلدة حوث كأطراؼ إقليمي خوالف الشمالية كرازح إٔب 
 الشماؿ من شهارة، كرأس عصر أعلى صنعاء إٔب الغرب منها.

يم صعدة، كترحيل األمّب صفر إهناء ا٢بصار الذم تضربو القوات اإلمامية على إقل -4
 حاكم اإلقليم سا٤بان إٔب صنعاء.

تعيْب األمّب صبلح بن أٞبد بن ا٢بسْب حاكمان إلقليم صعدة من قبل العثمانيْب كأف  -5
يبقى ٗبعيتو قرابة ألف جندم ك٫بو مائٍب فارس من ا١بنود العثمانيْب كاليمنيْب، إلدارة 

 اإلقليم كتنظيم أموره.
إٔب إقليم صعدة ُب يد العثمانيْب  -مركز ا٢بكم العثما٘ب-يق من صنعاء أف يظل الطر  -6



 إليصاؿ اإلمدادات الغذائية إٔب اإلقليم.
 اإلفراج عن الرىائن كاألسرل من ا١بانبْب. -7
أف يبقى ا٢بسن بن اإلماـ القاسم لدل ا١بانب العثما٘ب ُب سجنو بالدار ا٢بمراء  -8

 اف آخر.بصنعاء شريطة عدـ انتقالو إٔب مك

كاف يؤملها الطرفاف بعد أف تبادلت   -إٯبابية-كٲبكن القوؿ أف الصلح قد أفضى إٔب نتائج 
 قوات ا١بانبْب ا٥بزٲبة كالنصر، خبلؿ معارؾ استمرت قرابة العامْب.

فبالنسبة للجانب العثما٘ب، فقد مكن الصلح الوإب العثما٘ب جعفر باشا من ا٣بركج آمنان 
دكف حدكث أية اضطرابات كاف ٱبشاىا، أثناء  -ب قرار عزلوعق-لدل مغادرتو صنعاء 

تسليمو أمور الوالية للوإب ا١بديد ٧بمد باشا. كما اكد الصلح حقيقة ىامة ىي أنو رغم 
االنتصارات الٍب حققها ا١بانب اإلمامي فإهنا ٓب تكن تعِب ضعف شوكة العثمانيْب كثّبان، 

عها السياسي كالعسكرم، كما أف قواهتم كانت فما زالت سيطرهتم على غالب الببلد ٥با كق
 أكثر عددان كأحسن تسليحان.

استطاع العثمانيوف كذلك كضع حد ألم توسع إمامي ُب الشماؿ ا١ببلي األعلى )إقليم 
صعدة(، كيتضح ذلك من خبلؿ نص إحدل مواد بنود الصلح تعيْب حاكم لئلقليم كإبقاء 

 ب الزيدم.حاميات عسكرية عثمانية فيو من قبل ا١بان
كلقد حصل العثمانيوف كذلك على التزاـ ضمِب بعدـ تدخل ا١بانب اإلمامي ُب أم 

أحداث قد تقع ُب مناطق نفوذىم، كيبدك ذلك كاضحان عندما رفض اإلماـ عقب الصلح 
بْب  -بعد رحيل جعفر باشا عن صنعاء-التدخل ُب النزاع الذم حدث ُب إقليم صعدة 

دة، رغم استجارة تلك القبائل باإلماـ، كٓب ٯببهم إٔب طلبهم القوات العثمانية كقبائل صع
 إال بعد أف: "كملت السنة كانقضت أياـ الصلح".

٪باحان ملحوظان ُب  -ُب ا٤برحلة الثالثة للثورة-ُب ما مثل الصلح بالنسبة للجانب الزيدم 
توسيع حدكد ٩بتلكاتو، حْب أقر الصلح إضافة مناطق جديدة ٓب يشملها صلح 



ـ تندرج ُب إطار مناطق النفوذ اإلمامي، كلقد بٌْب الصلح حسب مؤرخ 1607/ ى1016
٧بدث: "توجهان ٫بو تعايش طويل مع السيطرة العثمانية أك على األقل إبداء حيسن النية ُب 

 ذلك".
كما مٌكن الصلح اإلماـ من اإلبقاء على ابنو ا٢بسن ُب سجنو ٗبركز ا٢بكم العثما٘ب 

 -كما كاف يهدد ا١بانب العثما٘ب من قبل بشأنو-استانبوؿ  بصنعاء، دكف نفيو إٔب
كتفادل بذلك مصّبان كاد يؤدم ٕبياة أحد أبنائو، كما ٢بق من قبل بأبناء ا٤بطهر بن اإلماـ 

 شرؼ الدين.
بْب ا١بانبْب إٔب  -مع تداعي ا٤بواجهات-كلقد ىيأ الصلح كذلك الظركؼ ا٤بناسبة 

تنظيم نفوذه السياسي كسط التجمع القبلي ُب مراكز  لئلماـ إلعادة -االستقرار كا٥بدكء
 سيطرتو ُب الشماؿ ا١ببلي الٍب كانت أغلب أقسامها كفركعها العليا قد كالت اإلمامة.
كيبدك أف الصلح قد مٌكن اإلماـ كذلك من إعادة تنظيم ىيكلو اإلدارم لتنظيم ٝبع 

ة الفرؽ العسكرية ذات الصفة كمن إقامة إدارة مالية تتؤب مهمة رعاي -الزكاة-الضرائب 
الر٠بية، باإلضافة إٔب تلك الفرؽ القبلية الٍب كانت تبادر إٔب اال٬براط ُب صفوؼ القوات 

 اإلمامية عند ا٢باجة إليها.

 الفصل ا٣بامس ا٤برحلة الرابعة لثورة اإلماـ القاسم
 ـ(1620-1617/ ى1026-1029)

 إعادة ترتيب األكضاع ُب كالية اليمن
كما أشرنا ُب   -الزيدم كالعثما٘ب-ـ( بْب ا١بانبْب 1616/ ى1025لح عاـ )لقد أدل ص

الفصل السابق إٔب استقرار نسيب لؤلكضاع ُب الوالية خاصة ُب مشاؿ الببلد، حيث كاصل 
اإلماـ القاسم اىتمامو كالتوجو ٫بو اليمنيْب ُب الشماؿ، كإبراز دكر السادة الزيديْب ُب 

إمامتو، لتصبح حسب رأم مؤرح ٧بدث: "ٜبة بنية سياسية الكفاح من أجل ٙبقيق أىداؼ 
 إمامية تسيطر على الشماؿ األعلى من اليمن".



ُب ما حاكؿ الوإب ا١بديد ٧بمد باشا منذ أف كطأت قدماه الببلد ُب أكاخر شعباف من سنة 
ـ( هتدئة األحواؿ ا٤بضطربة، خاصة كقد كانت حسب ا٤بؤرخ 1616/أغسطس ى1025)

قد: "عمتو ا٣بطوب كالفًب كتسلمو النصب كا٢بزف كتفرقت قبائلو زمران"، ابن لطف اهلل 
خبلؿ فَبة كالية جعفر  -اليمِب كالعثما٘ب-جراء ا٢بركب الٍب دارت كقائعها بْب الطرفْب 

 باشا.
كُب حقيقة األمر فقد رأل مع بداية مباشرة مهامو، أف الضركرة تقتضي الَبكيز أكثر على 

ليمن، كمراجعة شاملة لئلدارة العثمانية ُب الوالية. خاصة ا١بانب أكضاع العثمانيْب ُب ا
ا٤بإب منها، كالذم أكاله جل اىتمامو، حيث أعاد تقوٙب النواحي ا٤بالية كمستلزمات 

إنفاقها، كيتبْب ذلك بشكل كاضح، حْب أمر بالتدقيق ُب السجبلت كالدفاتر ا٣باصة 
 الٍب ٗبوجبها يتم صرؼ مرتبات ىؤالء ا١بنود. بركاتب ا١بنود العثمانيْب، كمطابقة األ٠باء

كما أنو ضبط ُب سجبلت خاصة تلك ا٤بقررات ا٤بالية )الركاتب( الٍب كانت تصرؼ 
لزعماء القبائل )الشيوخ( كالوجاىات االجتماعية ُب الوالية، ٕبيث استبعد األ٠باء الوٮبية 

 الٍب كانت مثبتة ُب تلك السجبلت.
ة تقريب اليمنيْب إليو، لتسهيل مهاـ إدارتو للوالية، حيث كلقد أدرؾ ٧بمد باشا ضركر 

الٍب   -كثرة الضرائب-أبدل اىتمامان بأكضاع األىإب، كذلك بالقضاء على ا٤بظآب ا٤بالية 
كانت سائدة قبيل كاليتو كقد أصدر كذلك توجيهاتو إٔب حكامو كعمالو ُب األقاليم 

جب أحكاـ الشريعة اإلسبلمية. كما أنو بالنظر ُب قضايا األىإب كسرعة البت فيها ٗبو 
ـ سراح ٝبيع 1616/يناير ى1025أطلق خبلؿ مكوثو ُب مدينة تعز ُب شهر ٧بـر 

كحسب مؤرخ معاصر لؤلحداث أف  -كقتئذ-السجناء الذين كانوا ُب سجن قلعة القاىرة 
٥بذه البعض من ىؤالء كاف نزيبلن ُب سجن القلعة منذ: "قرابة ثبلثْب عامان". كلقد كاف 

 اإلجراءات كقع ُب نفوس اليمنيْب.
من جانب آخر حرص ٧بمد باشا على رعاية حجاج بيت اهلل ا٢براـ، حيث أكٔب اىتمامان  



كبّبان باحململ اليمِب إٔب مكة ا٤بكرمة، فقد أمر بتوفّب اإلمكانات الضركرية لتسهيل مهاـ 
حل لركوب الضعفاء ا٢بجاج ألداء مناسك ا٢بج مثل كسائل النقل من: "ا١بماؿ كالركا

كالفقراء كاألرامل". باإلضافة إٔب مدىم ٗبا ٰبتاجوف من ا٤بواد الغذائية خبلؿ رحلتهم الشاقة 
 إٔب الديار ا٤بقدسة.

كأبدل ٧بمد باشا اىتامان ملحوظان بالناحية العمرانية، يتمثل ذلك ُب بنائو للمساجد أك 
ؿ زيارتو لضريح كٕب التصوؼ إجراء الَبميمات البلزمة للبعض منها، فهو قد أمر خبل

ـ ببناء جامع كبّب كحفر بئر 1617/ ى1026الشهّب أٞبد بن علواف با٢بجرية، ُب شواؿ 
للجامع ٔبانب الضريح، كأغلب الظن حسب مؤرخ ٧بدث: "أنو ٓب ٰبدث أف فعل كاؿ 

عثما٘ب مثل ىذا من قبل". كلعلو أراد بذلك إعطاء مزيد من االىتماـ بالطرؽ كالزكايا 
صوفية، كالتصوؼ عامة: "ٗبا من شأنو تقوية الطابع العثما٘ب للتوجهات الركحية ُب ال

 الوالية".
كأمر كذلك بإعادة ترميم سور صنعاء حيث كلف: "العمارين بإصبلح شعبو كصدكعو 

كإقامتو قبل حدكث كقوعو". كما أنو قاـ بَبميم قبلع حجة الٍب خربت أك آلت للسقوط 
بْب ا١بانبْب الزيدم كالعثما٘ب منذ بداية ثورة اإلماـ القاسم، كأمر خبلؿ ا٤بعارؾ الٍب جرت 

 ببناء جامع مدينة يرٙب.
كما حرص ٧بمد باشا على تشديد إجراءاتو األمنية، ٢بماية األىإب خبلؿ تنقبلهتم بْب 

كعمد ُب ىذا ا١بانب إٔب استمالة العديد من القبائل القريبة  -خاصة الرئيسية منها-ا٤بدف 
ه ا٤بدف، كالٍب باتت ٛبثل مصدر قلق كإزعاج جراء أعماؿ السلب كالنهب ُب الطرؽ من ىذ

 ا٤بؤدية لتلك ا٤بدف حيث قرر صرؼ مرتبات شهرية ٥بذه القبائل.

كسارع ٧بمد باشا كذلك إٔب كضع قيود على تداكؿ مادة الكربيت ُب منطقة جبل 
نها مادة الباركد ا٤بادة الرئيسية كالٍب تصنع م -الواقعة إٔب الشرؽ من مدينة ذمار-الكربيت 

للذخّبة ا٢بربية، كذلك ٤بنع تداك٥با بْب الناس خاصة ا٤بواليْب لئلمامة الذين أصبحوا 



متمرسْب ُب صناعة مادة الباركد الستخدامها خبلؿ معاركهم ضد ا١بانب العثما٘ب، 
٤بنطقة كلشدة حرصو على عدـ تداك٥با فقد أمر ببناء: "حصن حصْب كسور رصْب" حوؿ ا

 كجعل ٥با حراسة عثمانية مشددة. -اآلنفة الذكر-
كلقد اشتهر الوإب ٧بمد باشا ٕببو للعلم كتعظيمو للعلماء كالفقهاء، فهو لذلك قد قرّٔم 

منو كأجرل ٧باكرات كمناقشات معهم لتقريب كجهات النظر ُب ا٤بسائل السياسية كالدينية، 
عبد الرٞبن بن الصديق الطباطيب، كالسيد  كالزمو العديد من العلماء ُب ٦بالسو أمثاؿ

كتب جزء من سّبة ٧بمد باشا ُب ا١بزء الثا٘ب من مؤلفو ركح -عيسى بن لطف اهلل 
ذك اىتماـ كاسع بالقراءة ُب شٌب أنواع ا٤بعرفة،  -٧بمد باشا-كحسن أفندم. ككاف  -الركح

 يتضح ذلك من خبلؿ اقتنائو ٤بكتبة غاصة بالكتب ُب ٝبيع الفنوف.
أمر ٗبعاملة خاصة للحسن  -القريبْب من اإلماـ- ٧باكلة سياسية لكسب كد الزيديْب كُب

بن اإلماـ القاسم، كالذم كاف مأسوران ُب سجن الدار ا٢بمراء بصنعاء منذ عهد جعفر باشا 
حيث أصدر توجيهاتو بفك القيود الٍب كانت ٧بكمة على قدميو،  -كما أشرنا آنفان -

للعلماء ٗبجالستو، كما أنو صرح لو با٣بركج من سجنو للتجوؿ ُب كتلبية طلباتو، بل كأذف 
 صنعاء بصحبة ا٢براس العثمانيْب.

كرأل ٧بمد باشا مع بداية مباشرتو ٤بهامو ُب كالية اليمن، أف الضركرة تقتضي تعيْب ىيئة 
فو استشارية ٤بساعدتو ُب تسيّب أمور الببلد، تتألف من األمراء العثمانيْب الذين عاصركا سل

الوإب جعفر باشا، كوهنم على دراية كإ٤باـ كاسع ٗبجريات األكضاع ُب الوالية، كلعل ذلك 
ٕبكم خربتو الطويلة  -نائبان -تعيينو لؤلمّب ٧بمد بن سناف باشا )كتخذان لو(  -لنا-يفسر 

بالشئوف الداخلية لليمن الٍب اكتسبها خبلؿ مبلزمتو للوإب جعفر باشا، باإلضافة إٔب 
االجتماعية بالعديد من زعماء القبائل خاصة ُب الشماؿ ا١ببلي منها، ككاف ٥بذه  عبلقاتو

 ا٣بطوة أثرىا ُب إحكاـ قبضتو على أمور ا٢بكم.
أثرىا  -كما أشرنا آنفان -ككيفما كاف األمر كاف لتلك اإلجراءات الٍب اعتمدىا ٧بمد باشا 



كانت قد أصيبت ٗبرمى خبلؿ   اإلٯبايب ُب تثبيت دعائم النفوذ العثما٘ب ُب اليمن، الٍب
إٔب استعادة العثمانيْب الثقة  -اإلجراءات-حركب سلفو جعفر باشا، كأدت بالتإب 

 بأنفسهم كقدرهتم على خوض ا٢برب ٦بددان ضد ا١بانب اإلمامي.

 ـ( كتوسيع مناطق اإلماـ القاسم1616/ ى1025نقض صلح )
ا، أف أكضاع الشماؿ ا١ببلي، رغم أدرؾ اإلماـ القاسم مع قدـك الوإب ا١بديد ٧بمد باش

ـ( ما زالت مستعرة جراء ا٢بركب الطويلة مع ا١بانب العثما٘ب 1616/ ى1025صلح )
خاصة كأف انتصاراتو الٍب حققها خبلؿ حركبو السابقة، باتت ال تعِب لو شيئان، كوف 

ال  -الضرائب-كاألكضاع االقتصادية للمناطق الٍب ٙبت نفوذه مَبدية، كأصبحت جباياهتا 
تفي باإلنفاؽ على ىيئتو الدعوة كالقائمْب على إدارة أمور األقاليم التابعة لو. إضافة إٔب 

 اإلنفاقات الضركرية للفرؽ العسكرية اإلمامية.
إٔب االتصاؿ بالوإب ا١بديد عند كصولو إٔب  -من جانبو-كخضوعان ٥بذه ا٢بقيقة، فقد سعى 

السابق -ـ. طالبان مد فَبة الصلح 1616/مارس ى1026صنعاء ُب شهر ربيع األكؿ 
إٔب عشر سنوات بدالن من سنة كاحدة. إال أف ٧بمد باشا رفض من جانبو عرض  -الذكر

 اإلماـ ٕبجة أنو ٓب يكن على اطبلع كاسع بأكضاع الوالية لقرب كصولو إليها.
ٙبقيق انتصارات تذكر ضد  -الرفض-كيبدك أف ٧بمد باشا كاف يطمح من خبلؿ ذلك 

 الزيدم، ترفع من شأنو لدل رجاالت الدكلة العثمانية ُب استانبوؿ.ا١بانب 

سببان رئيسيان ُب ما ذىب إليو  -اآلنفة الذكر-كُب كاقع األمر ٓب تكن الظركؼ االقتصادية 
كانت بالغة التعقيد،   -كقتئذ-اإلماـ من مد لفَبة الصلح، بل إف األكضاع القائمة 

-باتت ُب حالة استنفار  -اإلمامي كالعثما٘ب-فخطوط ا٤بواجهة بْب قوات ا١بانبْب 
٩با يعِب انفجار الوضع ُب أم كقت، كا٣بوض  -خصوصان مع قدـك ٧بمد باشا إٔب صنعاء

 -حوؿ ىذا الشأف-ُب أتوف حرب جديدة. كلقد فرضت ا٢بقائق نفسها على أرض الواقع 
 تثبيت فإقليم صعدة أصبحت أكضاعو غّب مستقرة، حيث أخفق اإلماـ كجعفر باشا ُب



سيطرة فعالة ألم منهما ىناؾ. بينما أدل مد النفوذ كالسيطرة اإلمامية على إقليم ا٢بيمة، 
إٔب ازدياد القلق ُب ا١بانب العثما٘ب خاصة بعد سيطرة ا٤بوالْب لئلماـ على منطقة حضور 

الواقعة غرب صنعاء، كىو األمر الذم بات ٲبثل هتديدان للنفوذ العثما٘ب، حسب مؤرخ 
 "على مدينة صنعاء" مركز ا٢بكم العثما٘ب. ٧بدث:

مثَّل رفض ا١بانب العثما٘ب ُب ٛبديد فَبة الصلح، بداية فعلية للمرحلة الرابعة كاألخّبة من 
تتجو ٫بو  -الزيدم كالعثما٘ب-ثورة اإلماـ القاسم، حيث بدأت األكضاع بْب ا١بانبْب 

/أغسطس  ى1026منعطف خطّب مع انتهاء أمد الصلح ُب شهر شعباف من سنة 
 ـ كاف أف أدت إٔب خوض غمار حرب جديدة بْب الطرفْب.1617

بدأ اإلماـ بتحريك قواتو إٔب مناطق الظهراكين، كظبلمة كالسودة كشظب القريبة من معقلو 
بشهارة لتأمْب خطوط ا٤بواجهة األمامية خبلؿ معاركو مع ا١بانب العثما٘ب، كالٍب استمرت 

أيضان أف يؤمن خطوط جبهات القتاؿ حوؿ ا٤بعاقل اإلماميةُب  قرابة تسعة أشهر. ككاف عليو
الركن الشمإب الشرقي من إقليم حجة ا٥باـ. حيث أككل مهمة الدفاع عن اإلقليم إٔب ابنو 

ـ فيما توجو عدد غّب قليل من 1617/ سبتمرب ى1026ا٢بسْب ُب أكاخر شهر رمضاف 
ناطق خوالف الشاـ، بِب جيش، كبار قادتو لتأمْب خطوط اإلمدادات إٔب حجة عرب م

كسحار، كقد استطاع ا٢بسْب بن اإلماـ القاسم ٙبقيق انتصارات تذكر على ا١بانب 
ٛبكن خبل٥با من مد النفوذ اإلمامي ُب ببلد  -خبلؿ تقدمو إٔب إقليم حجة-العثما٘ب 

ـ، فيما أبدت 1617/اكتوبر ى1026قراضة كالعة كمسور كذلك ُب أكاخر ذم القعدة 
العثمانية مواجهات أشد إلحباط تقدـ قوات ا١بانب اإلمامي إٔب إقليم حجة، القوات 

استطاعت خبل٥با كقف زحف قوات اإلماـ  -اآلنفة الذكر-تساندىا قبائل ا٤بناطق 
للسيطرة على اإلقليم. كبذلك خابت آماؿ اإلماـ ُب ٙبقيق نصر يذكر ٤بد نفوذه على 

اـ القاسم حسب مؤرخ ٧بدث: "كانت لو إقليم حجة، كيبدك اف النفوذ ا٤بذىيب لئلم



نطاقات ٓب يستطع أف يتجاكزىا إال على ٫بو ٧بدكد، كلعل ٧بمد باشا كاف مدركان ألمر  
 كهذا".

كُب ىذه األثناء أخفقت ٧باكالت القائد اإلمامي أٞبد بن عوَّاض ُب مد أم نفوذ لئلمامة 
كيبدك أف السياسة القبلية ُب مناطق ببلد الظواىر كببلد حاشد كبكيل، كخوالف كسفياف، 

الٍب عمد إليها ٧بمد باشا، قد لعبت دكران ملحوظان ُب ا٢بيلولة دكف مشاركة تلك القول 
القبلية ُب ا٢برب أك الثورة إٔب جانب اإلماـ. كوف مناطقها باتت تشكل مواقع اسَباتيجية 

لك على ت -٧بمد باشا-٢بماية مركز ا٢بكم العثما٘ب ُب صنعاء. حيث ارتكزت سياسة 
اإلغراءات ا٤بادية الٍب أدت بالتإب إٔب: "إفساد كثّب من القبائل" كٓب يكتف بذلك بل ضم 

تلك القول القبلية إٔب سجبلت القوات العثمانية ليصرؼ ٥بم من خبل٥با مرتبات شهرية 
 ٦بزية.

ا٤بؤرخ ا١برموزم كصف هتافت تلك القبائل إٔب مواالة العثمانيْب نظّب ما يدفع ٥بم من 
األموؿ .. بقولو: "لقد كانوا .. يصلوف من بيوهتم .. كيقبضوف جامكية كثّبة .. كإف 

الرجل صار يكتب ابنتو جامكية كيسميها كلدان ُب الدفَب بأف ٰبذؼ ىاء التأنيث على ٫بو 
سعيدة". كبتلك السياسة استطاع ٧بمد باشا إقامة عازؿ قبلي بْب مناطق اإلمامة كمراكز 

 األقاليم ا٤بمتدة حوإب صنعاء، ليضمن بذلك كالء تلك القبائل ٤بركز النفوذ العثما٘ب ُب
 ا٢بكم العثما٘ب.

كرغم اإلجراءات العسكرية ا٤بشددة كاإلغراءات ا٤بادية، الٍب عمد إليها الوإب ٧بمد باشا 
إلقامة ذلك ا٢بزاـ األمِب ٢بماية مدينة صنعاء إال أف اإلماـ استطاع أف ٱبَبؽ ذلك النطاؽ 

يق بعض القبائل الٍب أعلنت مواالهتا لو مثل قبائل ذيفاف كالصيد كبِب زىّب حيث عن طر 
شهدت مناطقها مواجهات أشد مع القوات العثمانية، بل إهنا استطاعت قطع اإلمدادات 

العثمانية الٍب كانت ٛبر عرب أراضيها إٔب ا٢باميات العثمانية ُب إقليم  -الغذائية كالعسكرية-
لقد حرص اإلماـ على مساندة تلك القبائل من خبلؿ مواصلتها الشماؿ ا١ببلي. ك 



 باإلمداد العسكرم كالغذائي الستمرار مقاكمتها للجانب العثما٘ب.
فيما مثل إقليم ا٢بيمة ٗبناطقو حضور كحراز كآنس مركزان ىامان للمقاكمة خبلؿ ا٤برحلة 

مامان ملحوظان باإلقليم، حيث لثورة اإلماـ القاسم، كقد أبدل اإلماـ اىت -كاألخّبة-الرابعة 
حرص على مؤازرة القول القبلية كعلى تعزيز جبهات القتاؿ فيو، كالٍب باتت تشكل خطران 
على العثمانيْب خاصة منطقة حضور ذات االسَباتيجية العسكرية بالنسبة ٤بدينة صنعاء، 

مد بن سناف كلقد خاضت قبائلو مواجهات عنيفة خبلؿ ٧باكالت القائد العثما٘ب األمّب ٧ب
لبسط السيطرة عليها دكف طائل، نتيجة ا٤بقاكمة كالصمود الٍب أبدهتا قبائل حضور أماـ 

 القوات العثمانية.

ـ 1617/سبتمرب  ى1026شواؿ من سنة  12دفع اإلماـ ٗبزيد من قواتو إٔب اإلقليم ُب 
م بقوات كصل لتعزيز قائده العسكرم عبد اهلل الطّب، فيما عزز ٧بمد باشا جانبو ُب اإلقلي

قوامها إٔب قرابة ستة آالؼ جندم، كقد خاض ا١بانباف معارؾ اتسمت بالضراكة دامت 
حوإب تسعة أشهر ٛبكن ُب هناية األمر ا١بانب اإلمامي من إحكاـ قبضتو على ا٢بيمة ُب 

ـ. كقد باءت كل ٧باكالت ٧بمد باشا ٤بد 1618/مايو ى1027ٝبادل اآلخرة من سنة 
لى اإلقليم بالفشل، رغم ٧باكالتو استمالة بعض زعماء قبائل ا٢بيمة من النفوذ العثما٘ب ع

خبلؿ مدىم باألمواؿ كتقرير ركاتب شهرية ٥بم كمنحهم ألقاب عثمانية كٓب تستطع القوات 
العثمانية كذلك من ٙبقيق نصر يذكر ُب جبهات القتاؿ ُب إقليمي حراز كآنس بالرغم من 

 -ُب اإلقليمْب-لقد استمرت ا٤بواجهات بْب ا١بانبْب ٙبالفها مع قبائل ا٢بدا كذمار، ك 
 .-كما سنتبْب-بشكل متقطع دامت قرابة العامْب إٔب أف عقد الصلح بْب الطرفْب 

خبلؿ ا٤برحلة الرابعة للثورة ٙبركات من قبل اإلماـ  -ىو اآلخر-بينما شهد إقليم صعدة 
مهمبلن من قبل  -رحلة الرابعةا٤ب-إلعادة بسط السيطرة عليو، كيبدك أنو كاف مع بدايتها 

الطرفْب، كٓب يبادر أم منهما إٔب أجراءات عسكرية إلحكاـ قبضتو على اإلقليم. ككانت 
قبائل صعدة قد كضعت يدىا على اإلقليم بعد مواجهات مع قوات صبلح بن أٞبد 



-ـ 1616/ ى1025ا٤بؤيدم، الذم عينو جعفر باشا حاكمان على اإلقليم ٗبوجب صلح 
إال أف اإلماـ كبعد انقضاء مدة الصلح، كمع تزامن حدة ا٤بعارؾ مع  -نا آنفان كما أشر 

ا١بانب العثما٘ب رأل أنو من الضركرة ٗبكاف تأمْب جانبو ُب إقليم صعدة، قبل أف يشرع 
العثمانيوف إٔب ذلك، خاصة كقد أعلنت قبائل اإلقليم مواالهتا لو، ك:"ا١بهاد باألمواؿ 

 كاألنفس" ضد العثمانيْب.
ـ ٔبعل 1618/يوليو ى1027كإزاء تلك التطورات أصدر اإلماـ أمران ُب رجب من سنة 

كالية: "جهات صعدة كخوالف كبِب ٝباعة" البنو أٞبد، كالذم سارع إٔب تنظيم أمور 
اإلقليم: "كضبط القبائل فانقادكا لو رغبة كىيبة ١بانبو". كقد مثل ذلك حسب مؤرخ 

ماـ طا٤با ٛبناه من قبل إذ بو تكتمل سيطرة إمامتو ُب ٧بدث: "نصران سياسيان ىامان لئل
 الشماؿ األعلى".

كُب حقيقة األمر فإف ا١بانب العثما٘ب تردد ُب مد أم نفوذ لو على إقليم صعدة، كيبدك أف 
الوإب ٧بمد باشا قد أدرؾ أف فتح جبهة صعدة سيؤدم إٔب تشتيت ٦بهوده ا٢بريب، خاصة 

 قتاؿ ُب إقليم ا٢بيمة كمناطق الشماؿ ا١ببلي األخرل.مع احتداـ الصراع ُب جبهات ال

ُب أكثر من منطقة ُب الشماؿ  -اإلمامي كالعثما٘ب-استمرت ا٤بواجهات بْب ا١بانبْب 
ٓب يستطع خبل٥با ا١بانب العثما٘ب إحراز أم انتصارات تذكر،  -كما ذكرناىا آنفان -ا١ببلي 

 الطرفْب، حاكؿ العثمانيوف ُب ٝبادل كُب ٧باكلة رٗبا كانت خاٛبة ا٤بعارؾ الٍب جرت بْب
ـ السيطرة على جبل بِب علي ذم االسَباتيجية،  1618/مايو ى1027اآلخرة من سنة 

كوف حصنو يشرؼ على العديد من ا٤بناطق الشمالية، مثل جنب كقدـ كجهاهتا، كعلى 
ٛبكن الطرؽ الرئيسية ا٤بؤدية إٔب إقليم حجة، كىي غالبان مراكز للنفوذ اإلمامي، حيث 

القائد العثما٘ب األمّب ٧بمد ٟبخم من إحكاـ ا٢بصار على الطرؽ الرئيسة ا٤بؤدية إٔب أعلى 
ا١ببل بعد أف ًب تعزيزه بقوات من ا٢باميات العثمانية ا٤برابطة ُب منطقة السودة، كبعض 

 القبائل ا٤بوالية للعثمانيْب.



ثمانيْب على حصن جبل خطورة ا٤بوقف ُب حاؿ سيطرة الع -حينئذ-أدرؾ اإلماـ القاسم 
بِب علي، فأمر بإمدادات عسكرية ٙبت قيادة كلده أٞبد ٤بؤازرة القوات اإلمامية ا٤برابطة ُب 

 ا١ببل ٤بنع أم تقدـ من قبل ا١بانب العثما٘ب للسيطرة على ا٢بصن.
كُب حقيقة األمر فقد كاف لسرعة اإلجراءات العسكرية من قبل ا١بانب العثما٘ب، الذم 

زيد قوامها على ٟبسة آالؼ جندم إلحكاـ السيطرة على جبل بِب علي، دفع بقوات ي
 كقعها الفاعل ُب السيطرة السريعة على ا٢بصن.

كيبدك أف العثمانيْب قد أنساىم انتصارىم ُب إحكاـ قبضتهم على جبل بِب علي على 
لو تأمْب مؤخرة قواهتم، ككذلك منافذ الطرؽ ا٤بؤدية إٔب ا٢بصن. كىو األمر الذم استغ

اإلماـ حْب دفع ٗبزيد من قواتو من مراكز نفوذه القريبة كالٍب ٛبكنت من إحكاـ ا٢بصار 
على القوات العثمانية من خبلؿ سيطرهتا على منافذ الطرؽ ا٤بؤدية إٔب أعلى ا١ببل، كبعد 

ُب ا٢بصن، ٓب يكن أماـ  -ماء غذاء-حصار ألمد غّب قليل كنقص ُب ا٤بواد التموينية 
٘ب األمّب ٧بمد ٟبخم، من سبيل إلنقاذ قواتو من ا٥ببلؾ، سول طلب األماف القائد العثما

من قادة القوات اإلمامية، مقابل تسليمهم ا٢بصن كخركجان آمنان لقواتو إٔب مركز ا٢بكم 
العثما٘ب ُب صنعاء. كيبدك أف معركة جبل بِب علي كانت خاٛبة ا٤بعارؾ الٍب جرت كقائعها 

 بْب ا١بانبْب.
ذه ا٤بعركة أثرىا الكبّب على ا١بانب العثما٘ب، كما كاف األمر ُب معركة غارب كلقد كاف ٥ب

قد  -اآلنفة الذكر-كيبدك أف ٧باكلة العثمانيْب  -الٍب أشرنا إليها ُب الفصل الثالث-آثلة 
أظهرت عدـ قدرهتم على اقتحاـ مركز النفوذ اإلمامي ا٤بركزم ُب شهارة، ككصف ا٤بؤرخ 

"كلقد أيس الَبؾ من الطمع ُب ببلد اإلماـ". أما ا٤بؤرخ الشرُب فقد ا١برموزم ذلك بقولو: 
أكد بأف معركة جبل بِب علي كانت:"خاٛبة الوقعات الكبار". كٓب ٙبدث بعدىا معارؾ 

 تذكر بْب الطرفْب، إٔب أف ًب التوصل إٔب صلح بْب ا١بانبْب كما سنتبْب فيما بعد.



امية كالعثمانية قرابة ثبلث سنوات، كالٍب أدت ا٤بعارؾ الٍب استمرت بْب القوات اإلم
شهدهتا ا٤برحلة الرابعة لثورة اإلماـ القاسم، إٔب تشتيت آّهود ا٢بريب لكبل الطرفْب، كإٔب 
إهناؾ ُب صفوؼ قواهتما خاصة ُب ا١بانب العثما٘ب، الذم كاف ٯبهل التضاريس ا١ببلية 

 مِب ّٔا مدة بقائو ُب الببلد خبلؿ لليمن، كالٍب مثلت على الدكاـ عامبلن ُب ا٥بزائم الٍب
 ـ(.1635-1538ا٢بقبة األكٔب من السيطرة العثمانية )

كلقد أدرؾ ٧بمد باشا عند مباشرة مهامو ُب الوالية، أف معرفتو كإ٤بامو بشئوف اليمن أثناء 
 -من خبلؿ التقارير الٍب كانت تصلو عن ٦بريات األحداث ُب الوالية-عملو كوإب ٤بصر 

آمالو على أرض الواقع. كلعل ذلك األمر ىو ما جعلو يعدؿ عن رفضو للصلح  قد خٌيبت
كما سنتبْب -كيعود إٔب ا٤بوافقة عليو مع اإلماـ  -كما اعتملو ُب بداية قدكمو إٔب الببلد-

كالٍب ٓب ٰبقق خبل٥با أم نصر يذكر بينما ٛبكن  -اآلنفة الذكر-بعد حركبو  -فيما بعد
نفوذه خبلؿ ىذه ا٤بدة ُب مناطق الشماؿ ا١ببلي على حساب ا١بانب اإلمامي من توسيع 

 العثمانيْب.

ككاف للظركؼ االقتصادية الٍب تزامنت مع ا٤بواجهات بْب ا١بانبْب، أثرىا البالغ على 
جبهات القتاؿ، حيث أدت األمطار كشحتها ُب غالب اليمن، خاصة ُب مناطق كسط 

اـ ا٤بخزكف الرئيسي للمواد الغذائية ُب كالٍب كانت ٛبثل على الدك  -ذمار كإب-الببلد 
الوالية. إٔب حدكث جدب ُب ا٤بناطق الزراعية كقلة ُب احملصوؿ الغذائي، خاصة مادة 

ا٢ببوب ا٤بادة الرئيسية للغذاء، كىو األمر الذم أدل إٔب شحة ُب اإلمدادات ٥بذه ا٤بادة إٔب 
رابعة لثورة اإلماـ، كما أنو أدل خبلؿ معارؾ ا٤برحلة ال -الزيدم كالعثما٘ب-قوات ا١بانبْب 

 أيضان إٔب ارتفاع أسعار ا٢ببوب، كحسب ا١برموزم فقد: "كاد الطعاـ ييعدـ".

كُب حقيقة األمر فإف شدة ا١بدب ُب بعض ا٤بناطق الشمالية كاف قد أدل إٔب ضعف 
ا٤بقاكمة ُب صفوؼ جبهات القتاؿ بالنسبة للقوات اإلمامية نتيجة ا٢باجة ا٤باسة للغذاء 

٤بواصلة معاركها أماـ ا١بانب العثما٘ب، كلقد كصف ا٤بؤرخ الشرُب الظركؼ ا٤بعيشية لؤلىإب 



بقولو: "الذ باإلماـ إٔب  -الغذاء-ُب تلك ا٤بناطق جراء النقص الشديد ٤بادة ا٢ببوب 
شهارة الضعفاء كا٤بساكْب كالنساء كاألرامل كاأليتاـ كغّبىم من أىل الفاقة خلق كثّب، 

-غبلء كشدة ُب جهات ا٤بشارؽ". ُب ما أفضت ا٢بالة االقتصادية ا٤بَبدية ككاف الوقت 
إٔب مطالبة بعض مستشارم الوإب ٧بمد باشا إٔب ترؾ حركبو مع ا١بانب اإلمامي  -كقتئذ

ُب مناطق الشماؿ ا١ببلي، كوهنا فقّبة اقتصاديان: "كىي تكلف العثمانيْب لبلحتفاظ ّٔا 
ها". كدعوه إٔب تكثيف إجراءاتو العسكرية للسيطرة كإحكاـ أكثر ٩با كانوا ٰبصلوف عليو من

خاصة أقليمي رٲبة ككصاب  -ذمار-النفوذ العثما٘ب على األقاليم الواقعة ُب كسط الببلد 
 الغنيْب زراعيان.

كلقد صاحب تردم األكضاع االقتصادية، إ٫بسار شديد ُب ٙبصيل الضرائب من أقاليم 
ركاتب -دكداهتا تصرؼ ُب تغطية نفقات جبهات القتاؿ النفوذ العثما٘ب، كالٍب كانت مر 

كىو األمر الذم يفسر لنا مطالبة ا١بنود العثمانيْب للوإب ٧بمد باشا  -ا١بنود كمعيشتهم
 ٗبخصصاهتم ا٤بالية، بل كأدل ذلك إٔب اضطراب كفوضى ُب صفوفهم.

البحرية ُب قلق أشد ُب جانب التجارة  -اآلنفة الذكر-كلقد تزامن مع تردم األكضاع 
مينائي عدف كا٤بخاء، حيث بات ا٥بولنديوف كاإل٪بليز يتطلعوف بشكل أكرب ٫بو سواحل 
ىذين ا٤بينائْب ّٔدؼ ا٢بصوؿ على امتيازات ٘بارية لصا٢بهم. كيبدك ذلك كاضحان حْب 

ـ باال٘بار ُب أم ميناء من ا٤بوانئ اليمنية، ٠1618بحت الدكلة العثمانية لئل٪بليز ُب إبريل 
( مرسومان سلطانيان ُب رجب 1622-1617أصدر السلطاف عثماف الثا٘ب) فيما

عقب مفاكضات أجراىا مع السفّب ا٥بولندم ُب استانبوؿ -ـ 1618/يوليو ى1027
للوإب ٧بمد باشا يتم ٗبوجبو السماح للسفن ا٥بولندية القادمة من ا٥بند  -)كورنيلى ىاخا(

بدك أف ذلك ا٤برسـو جاء لتحسْب العبلقات بْب الشرقية اال٘بار عرب موانئ كالية اليمن. كي
الدكلتْب العثمانية كا٥بولندية، خاصة كأف ىولندا كانت قد ىددت بضرب التجارة ا٤بارة ُب 

البحرين العريب كاألٞبر، إذا ٓب يتم السماح ٥با ٗبزاكلة التجارة عرب موانئ ىذين البحرين، كُب 



لبحرية جراء فرض ا٥بيمنة التجارية تلك من قبل حقيقة األمر فقد تضررت ٘بارة العثمانيْب ا
 خاصة كأنو ٓب يعد ىناؾ كجود فعاؿ للبحرية العثمانية عند السواحل اليمنْب.-الدكلتْب 

 ـ( بْب اإلماـ القاسم كالوإب العثما٘ب ٧بمد باشا كنتائجو1619/ ى1028صلح )
١بانب البشرم آثارىا على ا -كما أشرنا آنفان -ىكذا فرضت األكضاع االقتصادية 

الزيدم -بْب ا١بانبْب  -كقتئذ-كالسياسي، بل كامتدت نتائجها سلبان على ا٢برب القائمة 
كأخذت الوالية تشهد ارتفاعان كبّبان ُب األسعار كقلة ُب ا٤بتوفر من حاجاهتا  -كالعثما٘ب

ى آخر ا٤بعيشية، كبدأ الوضع ال ٰبتمل مزيدان من ا٢بركب بْب الطرفْب، كىو األمر الذم أمل
ا٤بطاؼ، حسب مؤرخ ٧بدث إٔب: "نشداف تسوية سياسية طويلة األمد". أفضى إليها 

 .-كما سنتبْب-ـ( بْب اإلماـ القاسم، ك٧بمد باشا 1619/ ى1028صلح )

لذلك فقد دعا إٔب اجتماع ضم كبار  -كقتئذ-أدرؾ ٧بمد باشا خطورة الوضع القائم 
مستشاريو من األمراء كقادة ا١بند، كعرض عليهم ما أملتو الضركرة بشأف عقد صلح مع 

ا١بانب اإلمامي، مؤكدان ٥بم أف استمرار ا٢بركب ضد القوات اإلمامية، ٓب يسفر عنها ٙبقيق 
تشديد اإلجراءات العسكرية كمضاعفة أعداد ا١بنود، كيبدك أف أم انتصارات تذكر رغم 

مستشاريو كانوا كذلك قد أدركوا معاناة العثمانيْب جراء تلك ا٢بركب كتردم األكضاع 
االقتصادية الٍب صاحبتها كالٍب أدت إٔب مزيد من التقهقر، كرٗبا أدل الوضع ىكذا إٔب 

ضعف مركز ا٢بكم العثما٘ب ُب إحداث خلخلة كفوضى ُب صفوؼ العثمانيْب كإٔب 
صنعاء، كقد أكدكا صراحة للباشا ٧بمد، أف ا١بانب اإلمامي قد اتسعت دائرة نفوذه ككثر 
مؤيدكه كمناصركه، كأصبح ٲبثل قوة ضاربة ٤با ٙبت يده من عتاد عسكرم كبشرم ٓب يكن 

١بانب متوفران لو ُب ا٤باضي، كأف استمرار ا٢بركب ضده لن تؤدم إٔب نتيجة يتوخاىا ا
العثما٘ب، سول خسائر جديدة ُب صفوؼ قواتو، كنفقات مالية تزيد من أعباء اإلدارة 

العثمانية ُب اليمن، كلعل ما جاء ُب معرض رد ا٥بيئة االستشارية حملمد باشا ىو ما كاف 
يؤملو إلٛباـ عقد الصلح. حيث أسند إٔب األمّب علي بن ا٤بطهر بن الشويع كاألمّب شالق 



٨باطبة اإلماـ لعقد الصلح. كُب حقيقة األمر ٓب يَبدد اإلماـ ىو اآلخر ُب مصطفى مهمة 
حيث أحسن استقبا٥بما: "كبذؿ ٤بن أعاف على  -٧بمد باشا-مقابلة مبعوثي الوإب 

 الصلح: .

٤با تقتضيو -كبعد مفاكضات مع ا٤ببعوثْب العثمانيْب حوؿ بنود الصلح ٓب يتواف اإلماـ 
مبعوثو عبد اهلل بن مشس الدين بن ا٢بسن ا١بحاُب إٔب ٧بمد  من إرساؿ -مصلحة ا١بانبْب

باشا ُب صنعاء: "ككاف من أىل الكماؿ كمعرفة ا٣بطاب". إلقرار بنود الصلح كالتوقيع 
 عليو.

اشتمل الصلح الذم كقعو ا١بانباف ُب شهر ٝبادل األكٔب من سنة 
 ـ( على البنود التالية:1619/مايو ى1028)
/إبريل  ى1028شر سنوات ابتداء من شهر ٝبادل األكٔب )( تكوف مدة الصلح ع1

 ـ(.1619/مايو
 ( تعَبؼ الدكلة العثمانية اعَبافان ضمنيان بشخصو السياسي، كباعتباره إمامان للزيدية.2
( اعَباؼ ضمِب ٗبراكز نفوذ كسيطرة اإلماـ القاسم، كحاكم فعلي ٤با ٙبت يده من 3

ـ( الذم عقد مع جعفر باشا، 1616/ ى1025مناطق النفوذ الٍب اشتمل عليها صلح )
إضافة إٔب ا٤بناطق الٍب امتدت يده إليها خبلؿ حركبو مع ٧بمد باشا، كقد حددت: 

"إٝباالن نقاط ا٢بد أك ا٣بط الذم يفصل بْب أراضي اإلمامة كأراضي العثمانيْب، كيبدأ 
ليم حجة ا٣بط من جنوب ىضبة الشرؼ، فيمر أسفل األجزاء الشمالية الشرقية من إق

الكبّب، كٲبر باألطراؼ الغربية إلقليم شظب، ٍب ٲبتد إٔب الشماؿ من بلدة السودة، فجنوب 
جبل غرباف، ٍب ٱبَبؽ ظاىر ٟبر ليمر جنوب ذم بْب، فينحدر إٔب الشماؿ قريبان من مدينة 
عمراف، ٍب يذىب شرقان ماران باألطراؼ ا١بنوبية لقبيلة أرحب، حٌب ٰباذم أراضي قبيلة هنم 

 مشاؿ شرؽ مدينة صنعاء.



أما بالنسبة لؤلراضي اإلمامية الواقعة إٔب الغرب من صنعاء فتشمل األجزاء ا١بنوبة للحيمة 
كإقليم حضور كتشمل كذلك مناطق بِب مطر كببلد الثلث كا٢بدب كبِب سوار كبِب سياغ 

كبِب  العارضة كاألجبوب كبِب النمرم كعانز كحراز كحصباف كجبل بِب إ٠باعيل كبِب حسن
 سعد".

( اعَباؼ ضمِب من قبل اإلماـ بالسيادة العثمانية كسلطتها الكاملة ُب بقية أقاليم الببلد 4
 )الشافعية(.

 ( إطبلؽ سراح ٝبيع األسرل من كبل ا١بانبْب.5
( يبقى ا٢بسن بن اإلماـ القاسم أسّبان ُب سجنو بالدار ا٢بمراء، كما حدده بنود صلح 6
ه قد رفع إٔب السلطنة، كال بد من مرسـو سلطا٘ب إلطبلؽ ـ(، كوف أمر 1616/ ى1025)

 سراحو.
( يسحب ا١بانباف الفرؽ أك ا٢بشود العسكرية التابعة لكل منهما ُب آف كاحد، ٕبيث 7

تنسحب قوات اإلماـ إٔب شهارة، فيما تنسحب القوات العثمانية إٔب مركز ا٢بكم العثما٘ب 
 ُب صنعاء.

اسها عدـ السماح لكل مامن شأنو تعكّب األجواء ٦بددان ( إرساء عبلقة بْب الطرفْب أس8
 بينهما.

( ُب حاؿ حدكث أية إشكاالت أك تعد على جانب من الطرؼ اآلخر، يتم إحالتها 9
 للنظر إٔب صاحب ا٢بل كالعقد الوإب ٧بمد باشا.

ك كأكدتو كذل -كقتئذ-كُب كاقع األمر فقد كاف الصلح مطلبان ملحان أملتو الظركؼ القائمة 
مصلحة ا١بانبْب اللذين كانا ُب حاجة ماسة إليو، ليتمكن كل منهما من إعادة ترتيب 

 أكضاعو كتنظيم شؤكنو ُب مناطق نفوذه ٗبوجب بنود الصلح.

كلقد مثل الصلح بالنسبة لئلماـ القاسم ضركرة ملحة كحتمية فرضتها األكضاع احمليطة بو، 
ت مناطق الشماؿ ا١ببلي خبلؿ حركب يأٌب ُب مقدمتها ا٢بالة االقتصادية، حيث شهد



ا٤برحلة الرابعة من ثورة القاسم، ظركفان اقتصادية صعبة، حْب ضرب القحط كا١بدب غالب 
كىو األمر الذم أدل إٔب  -كما أشرنا آنفان -تلك ا٤بناطق جراء شحة سقوط األمطار 

وط الناس" تذمر األىإب كاضطراب أحوا٥بم، كقد خشى اإلماـ مع قلة سقوط األمطار: "قن
كما ذكر ذلك ا٤بؤرخ ا١برموزم ما قد يشكل إخبلؿ ُب ٛباسك ٦بتمع الشماؿ ا١ببلي، -

 -كقتئذ-كلعل صورة حية شخصها لنا ا٤بؤرخ الشرُب، توضح الوضع االقتصادم القائم 
حيث يقوؿ: "كاشتد القحط كدارت رحى ا٤بوت ُب شهر شعباف كرمضاف كشواؿ كذم 

ـ ُب صنعاء ككوكباف 1619/أغسطس/سبتمرب/أكتوبر /يوليو ى1028القعدة من سنة 
كنواحيها كىرب أىل خوالف كهنم ككثّب من جهات الظواىر إٔب جهات ا٤بغارب كببلدىا 

 كجبل تيس كالعة كقراضة كحجة كما يوٕب ىذه ا١بهات".
 كقد ادت تلك ا٢بالة االقتصادية ا٤بَبدية إٔب ارتفاع كبّب ُب أسعار ا٤بواد الغذائية كبالذات
مادة ا٢ببوب، األمر الذم اضطر األىإب إٔب بيع: "النفيس من السبلح بالثمن اليسّب،  
كالدركع كالرماح كالسيوؼ كالبنادؽ، كغّبىا من ا٢بلي كالفضة"، بل كأدت ا٢بالة إٔب 
اضطراب ُب صفوؼ األىإب حيث: "هنب القوم كالضعيف ُب جهات ا٤بشارؽ كبرط 

. كقد اضطر عدد غّب قليل من أىاؿ ا٤بناطق كببلد سفياف كعياف كمشارؼ صعدة"
الشمالية حسب مؤرخ معاصر إٔب ا٥بجرة إٔب: "جهات حضرموت كما يصاليها" سعيان كراء 

 الغذاء.

إٔب موت عدد غّب  -كما يذكر نفس ا٤بؤرخ-كلقد ادل النقص الشديد ُب ا٤بواد الغذائية 
الواحد ٝباعة من ا٤بوتى،  قليل من األىإب جوعان ك:"كاف ٰبمل من صنعاء على النعش

ككاف ٲبوت ُب اليـو الواحد خلق كثّب، كأكثر ا٤بوت كقع ُب ا٣بارجْب من بيوهتم الطالبْب 
للمعاش، ككقع ُب غّبىم من أىل السكوف ُب صنعاء ككوكباف كشهارة، أقل من ذلك 
 بسبب أكثر ا٤بوت من ا١بوع" كلقد اٚبذ اإلماـ القاسم إزاء تلك التطورات عددان من

لتأمْب كصوؿ الغذاء للمناطق  -خاصة مع استقرار األكضاع عقيب الصلح-اإلجراءات 



الٍب ضرّٔا ا١بفاؼ كأضّب فيها األىإب، أدت بالتإب إٔب التخفيف إٔب حد ما من 
معاناهتم، حيث طلب من ا٤بناطق الٍب ٓب يصبها القحط كا١بدب سرعة ا٤ببادرة ُب إرساؿ 

ة ليتم توزيعها على احملتاجْب ُب غالب ا٤بناطق الٍب تضررت اإلمدادات الغذائية إٔب شهار 
 جراء شحة األمطار كندرهتا.

كىي -كما أنو قاـ من جانب آخر بفتح ا٤بخازف الٍب كانت ٩بتلئة بالطعاـ ُب شهارة 
كأمر بتوزيعها  -ا٤بخازف الٍب كانت ٛبثل احتياطان للمواد الغذائية خبلؿ حركبو مع العثمانيْب

جْب، خاصة كقد الذا بشهارة عدد غّب قليل من األىإب من ا٤بناطق آّاكرة طلبان على احملتا
 للغذاء لتأمْب معيشتهم.

إٔب سياسة االقَباض الغذائي من  -مع اشتداد األزمة الغذائية-كلقد عمد اإلماـ كذلك 
 مناطق ٓب يضر ّٔا ا١بفاؼ، ففي رسالة بعثها إٔب أحد كجهاء منطقة ا٤بداير قاؿ فيها:

 "حصل ا٣بلل العاـ فأقرضنا ما ٘بد من الطعاـ أك أقَبض لنا".

كيبدك أف الصلح قد أزاح عن ا١بانب اإلمامي تلك ا٤بعاناة، الٍب لقيها جراء السياسة القبلية 
الٍب ١بأ إليها ٧بمد باشا حْب استماؿ عددان غّب قليل من القبائل آّاكرة لصنعاء، مثل 

اـ كبِب شداد كبِب جرب، باإلضافة إٔب بعض القبائل الواقعة قبائل خوالف العالية، كبِب سح
ريدة، ٤بواالة ا١بانب العثما٘ب، -ُب إطار األقساـ ا٢بادشية كالبكيلية، األقرب إٔب خط ٟبر 

كطلب من تلك القبائل عدـ تأييد اإلماـ بأم شكل من األشكاؿ، مقابل ما كاف يصرؼ 
، إال أف ا١بانب العثما٘ب بعد توقيعو الصلح استغُب ٥بم من األمواؿ كالركاتب الشهرية آّزية

عن خدمة تلك القبائل، بل حسب ا١برموزم فقد: "انقطعت عنهم مواد العجم كاستخفوا 
 ّٔم كأٮبلوىم".

كلقد جسد الصلح كذلك منعطفان حا٠بان ُب تطور إمامة القاسم بن ٧بمد، كونو قد أفضى 
كاضحة ا٤بعآب نسبيان، كىو تطور ُب حقيقة إٔب اعَباؼ ضمِب بو كسلطة سياسية حاكمة، 

ٛبسك  -الصلح-األمر يظهر بصورة جلية ضعف مركز ا٢بكم العثما٘ب ُب اليمن. فيما بٌْب 



اإلماـ ٗبا ٙبت يده من مناطق النفوذ كعدـ التفريط ُب أم منها لصاّب ا١بانب العثما٘ب، 
شا، كالٍب أراد من خبل٥با كلعل ذلك يتضح ُب رفضو تلك ا٤بساكمات الٍب أبداىا ٧بمد با

الواقعة إٔب الغرب من  -أحد مراكز نفوذ اإلماـ ٗبوجب بنود الصلح-ضم منطقة حضور 
مقابل اإلفراج عن  -كما أشرنا آنفان -صنعاء، كالٍب تشكل أٮبية اسَباتيجية للعثمانيْب 

 كلده ا٢بسن ا٤بسجوف ُب صنعاء.

وجو معارضيو كإحباط ٧باكالت اإلماـ القاسم الوقوؼ ب -أيضان -كلقد مكن الصلح 
اإلطاحة بو، فقبيل كفاتو بقليل خرج عن طاعتو أحد السادة الزيديْب كىو ناصر صبح 

ـ ُب ا٢بيمة اإلمامة 1620/يناير ى1029الغربا٘ب، كالذم أعلن ُب شهر ٧بـر من سنة 
د إٔب لنفسو: "كأظهر للناس أنو ال كالية لئلماـ القاسم". كزعم أنو ا٤بهدم ا٤بنتظر. كعم

مراسلة زعماء قبائل إقليم ا٢بيمة، ٤بؤازرتو كتأييده. كُب حقيقة األمر فقد خشي اإلماـ، مع 
ما دعا إليو الغربا٘ب اضطراب األمور بْب مؤيديو كأنصاره، كأف يؤدم ذلك أيضان إٔب نقض 
ا الصلح مع ا١بانب العثما٘ب. لذلك فقد سارع إٔب: "تأثيم الداعي الغربا٘ب" ُب رسالة بعثه

إٔب قبائل ا٢بيمة حذر من خبل٥با األىإب من اتباعو كاال٪برار إٔب ما ذىب إليو قائبلن 
 حسب ا١برموزم: "كأصاب اهلل من كاف صبح إمامو، كأصاب من اتبع ىذا الضاؿ".

بل أرسل قوة عسكرية إٔب إقليم ا٢بيمة إلعادة  -اآلنفة الذكر-كٓب يكتف اإلماـ بتحذيراتو 
 فيو كالقبض على الداعي الغربا٘ب.االستقرار كا٥بدكء 

كُب حقيقة األمر فقد أقلق أمر ىذا الداعي مركز ا٢بكم العثما٘ب ُب صنعاء كحسب ا٤بؤرخ 
ا١برموزم فقد"توٮبوا أف اإلماـ قد فعل ذلك حيلة ُب إنقاض الصلح الذم بينهم كبينو". 

ات األمور، أف إال أهنم تأكدكا بعد إرساؿ أحد مبعوثهم إٔب ا٢بيمة للتحقق من ٦بري
الغربا٘ب ٨بالف لئلماـ، لذلك فقد تظافرت جهود ا١بانبْب اإلماـ القاسم ك٧بمد باشا، كالٍب 
أدت ُب هناية ا٤بطاؼ إٔب ٧باصرة الداعي صبح الغربا٘ب كالقبض عليو لينهي الطرفاف بذلك 

أزمة سياسية رٗبا كانت ستؤدم إٔب نقض أحد الطرفْب الصلح كالعودة من جديد إٔب 



 يداف القتاؿ.م
كلقد مكن الصلح اإلماـ القاسم من إقامة إدارة مركزية إمامية، استطاع من خبل٥با تنظيم 
األمور ا٤بالية كاإلدارية ُب مراكز نفوذه. فبالنسبة للجانب ا٤بإب، بدأ اإلماـ بضبط أكجو 

ائب اإلنفاؽ ا٤بإب على األقاليم التابعة لنفوذه، كالٍب كانت ُب األساس ٦بموع الضر 
ا٤بفركضة على تلك األقاليم إضافة إٔب النذكر كا٥ببات الٍب كانت تعطى لئلماـ. كيبدك أنو 

ألكؿ مرة حسب مؤرخ ٧بدث يصبح: "التصرؼ ُب عائدات الضرائب ُب قبضة اإلماـ 
عقب الصلح األخّب". كُب حقيقة األمر فقد حدد اإلماـ أكجو اإلنفاؽ ا٤بإب إلدارتو، 

٤بشائخ القبائل. نظّب ما يقوموف بو من األعماؿ ا٤بوكلة  حيث خصص عشر الضرائب
إليهم من قبل أمراء األقاليم لتسيّب شئوف قبائلهم، فيما أكٔب اىتماماتو ُب ا١بانب ا٤بإب 

لئلنفاؽ على الفرؽ القبلية العسكرية حيث أكد على ضركرة: "توفّب ا٤بطالب ألىل 
إٔب أمراء األقاليم صرؼ مقررات مالية:  ا٤براتب، كأىل ا١بهاد احملتكمْب". فيما أسند

 "للفقراء الذين ال حيلة ٥بم".

بينما نالت الناحية اإلدارية كذلك جانبان من اىتمامات اإلماـ القاسم حيث عهد إٔب أبنائو 
ككبار رجالو تسيّب أمور األقاليم كا٤براكز اإلدارية التابعة لنفوذه، فقد أناط إدارة إقليم 

سْب، فيما كٌٔب ابنو أٞبد على إقليم صعدة، كجعل: "ابنو )األكرب( الشرؼ إٔب ابنو ا٢ب
٧بمد ينوب عنو ُب بعض الشؤكف اإلمامية ُب ا٤بركز اإلمامي بشهارة". كقلد كذلك العديد 
من كبار رجاؿ إمامتو مناصب إدارية مشلتها غالب مناطق الشماؿ ا١ببلي التابعة لنفوذه، 

اـ "الشرعيَّة ٗبوجب الشريعة احملمدية"، كشدد عليهم كقد كجو ٝبيع ىؤالء بتنفيذ األحك
ٗبتابعة شؤكف األىإب كتنظيم أمور حياهتم إلقرار العدؿ بْب الناس، كألزمهم بضركرة الرجوع 

 إٔب اإلدارة اإلمامية ُب األمور كالقضايا الٍب تستعصي عليهم.
سان إلعادة تنظيم أما بالنسبة للجانب العثمانْب، فقد مٌثل لو الصلح ىو اآلخر متنف

-أكضاعو ُب الوالية، فقد عمد ٧بمد باشا إٔب ترميم ا٥بيئة العثمانية الٍب أصأّا الضعف 



كحاكؿ تشجيع العثمانيْب  -جراء ا٢بركب الطويلة خبلؿ ا٤برحلة الرابعة لثورة اإلماـ القاسم
 ُب الببلد، الستعادة الثقة؛ بأنفسهم من جديد.

مد باشا أف ما كاف يؤملو عند قدكمو إٔب اليمن من إحراز كُب حقيقة األمر فقد أدرؾ ٧ب
نصر عثما٘ب كبّب كحاسم ضد اإلماـ القاسم، لرفع مكانتو لدل السلطنة كبالتإب ٙبجيم 

اإلمامة سياسيان، كاف ٨بيبان آلمالو عامة، خاصة كقد دخل ُب أتوف حرب ضارية مع اإلماـ، 
ٔب ما حدث ُب اضطرابات ُب صفوؼ قواتو، أفقدتو الكثّب من قادتو كجنوده، باإلضافة إ

الٍب ملت ا٢بركب كطالبتو ٗبخصصاهتا ا٤بالية، بل كأدل األمر أف بعضهم قد: "ىم بقتلو" 
لذلك فقد مثل الصلح ضركرة حتمية إلعادة االستقرار كا٥بدكء ُب صفوؼ قواتو خاصة 

 كالوالية بشكل عاـ.
د بعض أقاليم كسط الببلد )كصاب ُب ما ىيأ الصلح كذلك حملمد باشا، كضع حد لتمر 

كعتمة كرٲبة(، ا٤بشهورة ٔببا٥با العالية كمناطقها الوعرة، كالٍب كانت على الدكاـ مصدر 
كيبدك أف ا١بانب  -كما أشرنا آنفان -إزعاج كقلق لسلطة ا٢بكم العثما٘ب ُب اليمن 

لك األقاليم  االقتصادم ىو اآلخر كاف عامبلن ىامان ُب إحكاـ السيطرة العثمانية على ت
كوهنا: "ببلد ا٣براج كاألمواؿ الواسعة كا٣بّبات ا٤بتتابعة" لذلك فقد سارع ٧بمد باشا ُب 

إرساؿ قوة عسكرية كبّبة ٙبت قيادة األمّب تيمور إلعادة السيطرة على األقاليم اآلنفة 
 الذكر.

اؽ  الوإب ٧بمد باشا من كضع حد لتمرد كاسع النط -أيضان -كيبدك أف الصلح قد مكن 
كانت ٦بريات أحداثو ىذه ا٤برة كسط األقاليم ا١بنوبية، ٙبديدان منطقة ا٢بجرية كالٍب استغل 

حاكمها األمّب على الشرجيب، احتداـ الصراع بْب اإلماـ ك٧بمد باشا ُب أكائل سنة 
 ـ ليعلي من شأنو كليوسع من دائرة سيطرتو.1616/ ى1025

ة كبّبة خاصة خبلؿ الوالية الثانية ١بعفر كلقد بلغ ىذا األمّب حسب مؤرخ ٧بدث: "منزل
باشا عندما كاف ىذا الوإب ُب أتوف صراع ضارو مع قول اإلمامة" كما أف ٧بمد باشا كاف 



 قد أكاله ىو اآلخر رعاية كبّبة كأبقاه ُب منصبو.
كُب كاقع األمر فإف خطورة ٛبرد األمّب علي الشرجيب تكمن ُب كونو قد حاكؿ مد سيطرتو 

ق بالغة األٮبية بالنسبة للعثمانيْب. حيث أرسل قوات يصل قوامها إٔب ثبلثة آالؼ إٔب مناط
الذم كاف ٙبت نفوذ األمّب  -الواقع شرؽ مدينة تعز-جندم للسيطرة على إقليم خدير 

اليمِب العثما٘ب حيدرة بن إ٠باعيل السلمي، كٓب يكتف بذلك بل عمد إٔب قطع: "طريق 
ق موزع". األمر الذم يعِب قطع أم إمدادات عسكرية عدف تعز كطريق ا٤بخاء من طري

 كغذائية قادمة من السلطنة عرب مينائي عدف كا٤بخاء إٔب مركز ا٢بكم العثما٘ب ُب صنعاء.
مع خشيتو امتداد ٛبرد األمّب على الشرجيب  -كقتئذ-أدرؾ ٧بمد باشا خطورة الوضع القائم 

يع قواتو حسب ا٤بوزعي: "ا٤برابطة من  إٔب غالب ا٤بناطق ا١بنوبية، لذلك أمر بإرساؿ ٝب
كوكباف إٔب عدف" إٔب التقدـ إٔب منطقة ا١بند لوضع حد للتمرد إال أف تلك القوات ٓب 

تستطع ٙبقيق أم نصر يذكر خاصة كأف عددان غّب قليل من القبائل ا١بنوبية قد انظمت 
ٔب دمنة خدير إٔب قوات األمّب الشرجيب كٛبركزت على طوؿ الطريق من ا٢بجرية غربان إ

 شرقان.

أيقن الوإب ٧بمد باشا أف استمرار تفاقم األكضاع ُب األقاليم ا١بنوبية بتلك الصورة القائمة 
قد يؤدم إٔب عصياف كاسع النطاؽ ُب تلك األقاليم، كإٔب زعزعة النفوذ العثما٘ب ُب الوالية. 

شرعب -ائل ا١بنوب لذلك سارع إٔب مطالبة السلطنة بتعزيزه بقوات عسكرية لكبح ٛبرد قب
من جهتها ٓب تتواف السلطنة العثمانية ُب إرساؿ اإلمدادات العسكرية الٍب  -كما كاالىا

طلبها كاليها ُب اليمن، فلقد رأت أف الوضع ُب األقاليم ا١بنوبية للوالية أصبح بالغ 
ا٣بطورة، خاصة مع خشيتها أف يستغل اإلماـ القاسم ذلك كيعمد إٔب نقض الصلح ا٤برـب 

مع ٧بمد باشا، كىو أمر إف حدث سيؤدم إٔب نتائج ال ٙبمد عقباىا ُب كالية اليمن. 
 فكاف أف أمرت بإرساؿ قوة عسكرية من كاليتها ُب مصر ٙبت قيادة األمّب صفر.

ـ فعمد 1619/ ى1028كصلت ا٢بملة العسكرية العثمانية إٔب مدينة تعز ُب شهر صفر 



األمّب صفر حاكمان على: "تعز كما إليها كجبل صرب  ٧بمد باشا إٔب تعيْب قائد تلك ا٢بملة
كأعما٥با كشرعب كتوابعها" كيبدك أف إجراءاتو السريعة تلك كاف الغرض منها إضفاء مزيد 
من ا٥بيبة على القوة العسكرية القادمة من السلطنة من جانب، كمن جانب آخر إعطاء 

تو على التمرد القائم ُب األقاليم صبلحيات كاسعة للقائد العثما٘ب األمّب صفر إلحكاـ قبض
ا١بنوبية من الببلد، خاصة كأف األمّب صفر كاف ملمان بأكضاع اليمن من خبلؿ خدمتو مع 

 جعفر باشا عندما كاف كاليان لليمن.

كُب كاقع األمر فقد كثف األمّب صفر إجراءاتو العسكرية من ا١بنود كالعتاد ا٢بريب، 
قواتو مع قوات القبائل من مدينة تعز إٔب إقليم كاستطاع بعد معارؾ ضارية خاضتها 

ا٢بجرية كٛبكن من ٧باصرة األمّب الشرجيب ُب منطقة األعلـو القريبة من ا٢بجرية، ككاف 
الشرجيب قد استدعى غالب قواتو ا٤برابطة ُب إقليم دمنة خدير ٤بواجهة القوات العثمانية ُب 

 ا٢بجرية.
ت على األمّب الشرجيب ُب مركز ٙبصنو ُب كُب خطوة كاف الغرض منها قطع اإلمدادا

، التقي األمّب صفر ٗبشائخ ببلد ا٢بجرية: "كمشائخ السامعية كشيخ الصلو كشيخ  األعلـو
بِب ٞباد كشيخ األعركؽ".كغّبىم من مشائخ تلك ا١بهات الواقعة إٔب الشرؽ كإٔب الغرب 

هتم ثانية للنفوذ من مدينة تعز، كاستطاع بعد مفاكضات أجراىا معهم أف يعيد مواال
 العثما٘ب، كحسب ا٤بوزعي فقد: "راعاىم كأحسن إليهم".

لقد أدت تلك اإلجراءات الٍب عمد إليها األمّب صفر إٔب نتائج إٯبابية، حيث امتنعت 
ٝبيع قبائل ا٢بجرية كاألقاليم آّاكرة ٥با من مؤازرة األمّب علي الشرجيب أك تقدٙب اإلمدادات 

كىو األمر الذم أدل ُب هناية ا٤بطاؼ ُب شهر رمضاف  إليو، -عسكرية غذائية-
ـ بعد حركب استمرت قرابة السنتْب شهدىا إقليم ا٢بجرية إٔب إهناء ٛبرد 1620/ ى1029

األمّب علي الشرجيب، الذم الذا لبلحتماء ٕبصن ا١باىلي ا٤بنيع ُب جبل ا٤بقاطرة، كظل 



طو من جديد ٙبت راية النفوذ ىناؾ إٔب أف طلب األماف من ٧بمد باشا، كمن ٍب ا٬برا
 ـ.1621/ ى1030العثما٘ب ُب شهر رمضاف من سنة 

٩با ال شك فيو أف الصورة الٍب ر٠بناىا ّٓريات األحداث السابقة الذكر توضح ٔببلء،  
كيف كاف الصلح مطلبان ملحان كضركرة اقتضتها حاجة ا١بانبْب لبلورة سياسة جديدة 

أدت بالتإب إٔب نتائج توخاىا ا١بميع  -أشرنا آنفان كما -اعتملها الطرفاف عقيب الصلح 
على أرض الواقع ىيأت من خبل٥با لئلماـ القاسم كالوإب ٧بمد باشا بدء مرحلة بناء 

 بعد أف أهنكت قدراهتما حركب سنوات عدة.-كٙبديث ُب مراكز كل منهما 
ة عسكرية كُب كاقع األمر فقد أظهر الصلح حقيقة ىامة كىي أف اإلماـ بات ٲبثل قو 

للخارطة -كأثرت ُب ٦بريات األحداث  -رغم الظركؼ الٍب عاٗب منها-كسياسية حقيقة 
بل كٛبلي شركطها كهيئة حاكمة أصبحت ندان للسلطة العثمانية ُب  -السياسية لليمن كقتئذ

الببلد، انتزعت شرعيتها باعَباؼ ضمِب ّٔا من قبل السلطنة، كما بْب الصلح حقيقة 
 كم العثما٘ب كاىتزاز بنيتو ُب الوالية.أخرل كىي ضعف ا٢ب

ـ، احملطة األخّبة، لنهاية ا٤برحلة الرابعة كاألخّبة من 1619/ ى1028كىكذا مثل صلح 
مراحل ثورة اإلماـ القاسم الٍب خاضها عرب سنوات عدة ضد الوجود العثما٘ب ُب اليمن كما 

 أكضحتها فصوؿ الرسالة.

 كفاة اإلماـ القاسم
/  ى1029ربيع أكؿ  12اسم بن ٧بمد بعد عقد الصلح بسنة، كذلك ُب توُب اإلماـ الق

-ـ، كدفن إٔب جوار جامع شهارة. كعقب كفاتو بايع أتباعو أكرب أبنائو 1620يوليو  16
كالذم تلقب باإلماـ ا٤بؤيد باهلل، فيما سارع الوإب ٧بمد باشا بإرساؿ رسالة إٔب  -٧بمد

ها عن بالغ األسى كا٢بزف لوفاة اإلماـ القاسم، كأكد ُب عرب في -ا٤بؤيد باهلل-اإلماـ ا١بديد 
 ـ كسرياف مفعولو كما حددتو بنوده.1619/ ى1028رسالتو ٛبسكو بصلح 

بأف الرسالة كانت ٗبثابة اعَباؼ ضمِب من قبل الدكلة العثمانية بإمامة  -للباحث-كيبدك 



إب ٧بمد باشا بالصلح ا٤بؤيد باهلل ٧بمد، كٗبدل قوة ا١بانب اليمِب، كما أف ٛبسك الو 
 أكضح ٔببلء ضعف ا١بانب العثما٘ب ُب الوالية.

كُب حقيقة األمر فقد كانت مبايعة اإلماـ ا٤بؤيد باهلل من العوامل ا٥بامة الٍب أظهرت كحدة 
القول الزيدية كٛباسكها، كلقد خاض ا٤بؤيد باهلل فيما بعد حركبان ضارية ضد الوجود 

ُب هناية األمر إٔب انتصاره عليهم كإخراجعهم منها للمرة  العثما٘ب األكؿ ُب اليمن، أدت
 ـ.1635/ ى1045األكٔب ُب عاـ 

-كلعلنا ُب ا٣باٛبة نستطيع القوؿ أنو باستقراء دقيق ّٓريات أحداث ثورة اإلماـ القاسم 
تكوف اإلمامة الزيدية قد أكملت دكرة حياهتا. كلعل اإلماـ  -كما أكضحتها الرسالة

د بذلك دكف غّبه من األئمة الزيديْب، حيث استطاع أف يؤكد قدرة ا٢بكم القاسم قد انفر 
اإلمامي على التجديد بالرغم من تطور ا٤بصاّب العثمانية ُب اليمن. كلقد بيَّنت إمامة 

ـ 1619/ ى1028القاسم كالثورة الٍب قادىا ٍب ا٢بكم اإلمامي الذم ظهر عقيب صلح 
ن بعده، كالٍب كضعت اللبنات األكٔب ُب مدامك أبعاده السياسية الٍب مهدت لؤلحداث م

الدكلة القا٠بية )الزيدية( ُب اليمن حْب أكمل دعائم إقامتها كلدا اإلماـ القاسم، ا٤بؤيد 
ـ، كمن بعده أخيو اإلماـ ا٤بتوكل على 2644-1620/ ى1054-1029باهلل ٧بمد )

األئمة  ـ( توحدت اليمن ُب ظل حكم1676-1644/ ى1087-1054اهلل إ٠باعيل )
األكائل من أسرة آؿ القاسم لتستمر بْب مد كجزر عرب مسار تارٱبي. انتهى بزكاؿ نظاـ 

 ـ.1962اإلمامة كقياـ النظاـ ا١بمهورم ا٢بديث ُب اليمن عاـ

 الفصل السادس )دراسة ٛبهيدية عن ا٤بؤرخ ك٨بطوطتو(
 ترٝبة ا٤بؤرخ: ا٤بطهر بن ٧بمد ا١برموزم

 ٛبهيد
ـ( إحدل الفَبات التارٱبية ا٥بامة ُب تاريخ اليمن 1635-1538تعد الفَبة الزمنية )

ا٢بديث؛ إذ ارتبطت ٦بريات أحداثها ككقائعها، كالٍب تصل إٔب قرابة مائة عاـ ىي فَبة 



بأحداث سياسية ىامة نتجت عن ذلك الصراع الذم  -الوجود العثما٘ب األكؿ ُب اليمن
 -حيث برزت اإلمامة الزيدية-لزيديْب خاصة األئمة ا -احتدـ بْب العثمانيْب كاليمنيْب

كقتئذ كقوة رئيسية كاجهت العثمانيْب الذين قاموا: بػ"قيادة الثورات الوطنية حينذاؾ ضد 
العثمانيْب"، األمر الذم مكنهم ُب النهاية أف يقوموا بدكررئيسي ُب تاريخ اليمن ا٢بديث 

 بل كا٤بعاصر.
حسب مؤرخ معاصر: "حربان دائمان أك سبلمان  -اآلنفتا الذكر-كٓب تكن العبلقة بْب القوتْب 

دائمان". بل كانت مزٯبان من اإلثنْب، فلقد كاف ىٌم العثمانيْب إقامة عمق اسَباتيجي داخل 
-اليمن ٤با من شأنو إحكاـ نفوذىم كسيطرهتم عليو، فيما رأل األئمة ُب الوجود العثما٘ب 

من ٍب االستقبلؿ عن دار ا٣ببلفة، عقبة أماـ مد نفوذىم ُب كل أ٫باء الببلد ك  -حينئذ
 كذلك ما ًب كنتيجة لثورة اإلماـ القاسم بن ٧بمد كمن بعده ابنو ا٤بؤيد.

كلقد تأثرت حركة التأليف ُب اليمن، ُب كاقع األمر باألكضاع السياسية الناٝبة عن ذلك 
اؾ القلم ُب الصراع، نتج عنو تصادـ آخر ُب النواحي الثقافية كالفكرية أدت بالتإب إٔب اشَب 

كظهرت كتابات  -ُب ا٢برب كالسلم على السواء-رصد كقائع األحداث ك٦برياهتا 
كمؤلفات، عا١بت النواحي ا٤بختلفة ا٣باصة بتلك الفَبة، كر٠بت خطوطها السياسية 

بشكل كاضح كذلك ُب أبعاد متفاكتة، كمن كجهات نظر ٨بتلفة كانت مصدران ىامان يستند 
خ ٥بذه الفَبة كيعوؿ بالتإب على مصداقيتو با٘باه طرح رؤاه كٙبليبلتو إليو كل من أراد أف يؤر 

 عنها.
كما زاؿ غالب تلك ا٤بؤلفات كالكتابات حبيس ا٤بكتبات العامة أك ا٣باصة منها، كىي ببل 

ريب ٛبثل تراثان كطنيان ثريان، كمن األٮبية ٗبكاف القياـ بتحقيقها كنشرىا ليتمكن ا٤بهتموف 
-راستها كٙبليلها كلعل ٨بطوط )النبذة ا٤بشّبة إٔب ٝبل من عيوف السّبة( كالباحثوف، من د
للمؤرخ ا٤بطهر بن ٧بمد ا١برموزم، يعد كاحدان من ٭باذج مؤلفات ذلكم  -موضوع الدراسة

أحد معاصرم فَبة لنشوء الدكلة القا٠بية )الزيدية( الٍب أرسى  -ا١برموزم-العصر كونو 



 ٧بمد آخر سنوات الوجود العثما٘ب األكؿ ُب اليمن. دعائم بنائها اإلماـ القاسم بن
-أك٥با موضوع دراستنا  -سنأٌب على ذكرىا-كلقد كتب ا٤بؤرخ ا١برموزم ثبلثة مؤلفات 

كىي سّبة أحداث ككقائع اإلماـ القاسم بن ٧بمد  -النبذة ا٤بشّبة إٔب ٝبل من عيوف السّبة
ماـ القاسم، كٮبا اإلماـ ا٤بؤيد باهلل فيما تناكؿ ُب مؤلفيو اآلخرين سّبة كل من كلدم اإل

ـ(، كاإلماـ ا٤بتوكل على اهلل إ٠باعيل 1664/ ى٧1054بمد )ت
ـ(. كلعلنا فيما يأٌب نوضح بالتفصيل ترٝبة عن ا٤بؤرخ ا١برموزم، 1676/ ى1087)ت

 مستقصْب أخباره ٗبا حصلنا عليو من مصادر.

 نسبو
٧بمد بن أٞبد بن أٞبد بن عبد اهلل  ىو السيد العبلمة آّاىد فخر الدين، ا٤بطهر بن

ا٤بنتصر بن ٧بمد بن أٞبد بن القاسم بن يوسف بن ا٤برتضى بن ا٤بفضل بن منصور بن 
ا٢بجاج بن عبد اهلل بن علي بن ٰبٓب بن القاسم بن يوسف الداعي بن ٰبٓب الناصر بن 

إ٠باعيل بن أٞبد بن اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم بن 
 إبراىيم بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب.

بِب جرموز من ببلد بِب ا٢بارث  -مسقط رأسو-أما شهرتو با١برموزم فَبجع إٔب قريتو 
 مشاؿ صنعاء.

 مولده كنشأتو
معرفة ما كنا نؤمل  -شحيحة-ُب حقيقة األمر ٓب نستطع ٗبا كقع بْب أيدينا من مصادر 

ا٤بشائخ اللذين تتلمذ على أيديهم، كيبدك أف مطوالت من تفاصيل دقيقة عن نشأتو أك 
الَباجم اليمنية قد أغفلتو، فهو ٓب ييذكر ُب كتاب )مطلع البدكر ك٦بمع البحور( ٤بعاصره 
القاضي أٞبد بن صاّب بن أيب الرجاؿ؛ كلعل سبب إغفالو ذلك مرده أف أبا الرجاؿ ٓب 

. فيما ٓب يشر إليو كذلك العبلمة يتناكؿ ُب تراٝبو سول من تفقهوا ُب ا٤بذىب الزيدم
 ا٤بؤرخ ٧بمد بن علي الشوكا٘ب ُب مؤلفو: )البدر الطالع ٗبحاسن من بعد القرف السابع(.



ـ( حيث نشأ ُب كنف 1594/ ى1003كلد ا٤بؤرخ ا١برموزم ُب )ٝبادل اآلخرة سنة 
اؿ حظان كافران كالده. ككاف لقربو من األسرة القا٠بية األثر البالغ ُب ٙبصيلو العلمي، حيث ن

من العلم فصار عا٤بان فقيهان صاحب دراسة كمعرفة دقيقتْب بعلـو الدين ال سيما األصوؿ 
 كالفقو منها.

كىو بذلك حسب احمليب قد: "كاف من أعياف الدىر كأفراد العصر علمان كعمبلن كنباىة 
اإلماـ ا٤بؤيد باهلل  كفضبلن". قٌربو اإلماـ القاسم إليو فكانت لو مكانة عالية لديو. فيما كاله

٧بمد القضاء على نواحي آنس ككصاب كعتمة، كأبقاه ُب منصبو كذلك اإلماـ ا٤بتوكل 
 على اهلل إ٠باعيل.

 كفاتو
ٓب تتفق ا٤بصادر الٍب أرخت للمؤرخ ا١برموزم ُب ٙبديد تاريخ دقيق لوفاتو، فلقد ذكر مؤرخ 

، بينما ذكر ا٤بؤرخ ـ(1666/ ى1077ذم ا٢بجة سنة 27معاصر أف كفاتو كانت ُب )
ٰبٓب بن ا٢بسْب ُب مؤلفو )ّٔجة الزمن( أف كفاتو كانت ُب )يـو اإلثنْب السادس من شهر 

ـ( ككافقو إٔب ذلك صاحب )٨بتصر 1665/التاسع من مايو ى1076ذم ا٢بجة سنة
طيب أىل الكسا( إ٠باعيل بن أٞبد، كشاركهما كذلك ا١بندارم ُب مؤلفو )ا١بامع الوجيز( 

األرجح بينهم ٝبيعان ما أكده مؤرخ ٧بدث: "أف كفاتو كانت ُب شهر احملـر من  كرٗبا كاف
ـ" استنادان إٔب ما ذىب إليو حفيد ا٤بؤرخ ا١برموزم، أٞبد بن ا٢بسن 1666/ ى1077سنة 

ُب كتابو )عقود ا١بوىر ُب أنباء آؿ ا٤بطهر( عن عمر ناىز السبعْب عامان، كقد كرم جثمانو 
 نواحي مديرية عتمة كقربه مشهور مزكر. الثرل ُب قرية ٠باه من

 ا١برموزم مؤرخان 
-٩1003با ال شك فيو أف الفَبة التارٱبية الٍب عاشها ا٤بؤرخ ا١برموزم )

ـ(، كاف ٥با بالغ األثر ُب صقل شخصو كسياسي كمؤرخ، 1666-1594/ ى1077
جتماعية، فالنبت غالبان ما ينمي عن الَببة الٍب ٙبملو، فكذلك الشخوص عن ٧بيطاهتم اال



كا١برموزم تنقل ُب ٭بٌوه عرب مراحل متناغمة اإليقاع، كا٤بوقع تكاملية الفعل كاحملصلة، فسِب 
طفولتو الٍب عاشها ُب كنف كالده أسست للبذرة األكٔب ُب شخصيتو الٍب ازدىرت ُب 

السنْب البلحقة من عمره، فكاف للشخصية احملاربة الٍب عرؼ ّٔا كالده كأحد ا٤بقاتلْب ُب 
-1597/ ى1029-1006صفوؼ جيش اإلماـ القاسم، إباف ثورتو ضد العثمانيْب )

ـ( أثرىا البالغ ُب رسم ا٤بعآب األكٔب لشخص مؤرخنا، كعندما شب عن الطوؽ 1619
كالٍب  -الصراع بْب األئمة كالعثمانيْب-عاش كضعان سياسيان حافبلن باألحداث لتلك الفَبة 

 عهد اإلماـ ا٤بؤيد باهلل ٧بمد، كانتهت با١ببلء العثما٘ب اشتدت أكضاعها السياسية تأزمان ُب
ـ( تسٌنم سدة 1644/ ى1054ـ(، كبعد كفاة ا٤بؤيد )1635األكؿ عن اليمن ُب عاـ )

ا٢بكم من بعده أخيو اإلماـ ا٤بتوكل على اهلل إ٠باعيل ليدخل بذلك حسب مؤرخ ٧بدث: 
ط نفوذ الدكلة على أرجاء اليمن "معَبكان سياسيان ىامان على طوؿ سِب حكمو ٛبثل ُب بس

 قاطبة".

كقد تظافرت عدة عوامل أثرت على نتاجو الفكرم كُب رفع شأنو كمؤرخ، منها قرابتو 
كارتباطو ا٤بباشر بأركاف الدكلة القا٠بية كونو أحد ا٤بسؤكلْب  -أسرة القاسم-لؤلئمة الزيدية 

٧بمد ككلديو اإلماـ ا٤بؤيد باهلل فيها. كمثلت سّبه الثبلث الٍب كتبها عن اإلماـ القاسم بن 
٧بمد، كاإلماـ ا٤بتوكل على اهلل إ٠باعيل مصدران مهمان كموثوؽ بو ُب التاريخ اليمِب ا٢بديث، 

ككانت تلك السّب: "تارٱبان حافبلن لليمن كلؤلئمة الثبلثة كدك٥بم كتراجم ٤بعاصريهم من 
عاصرىا، كدٌكف كقائعها. كىو العلماء كالفقهاء كاألدباء" كاف ا١برموزم ٩بن شاىدىا أك 

بذلك قد: "رسم لنا صورة شاملة كاضحة ّٓريات أحداث تلك الفَبة بكل ظركفها 
كمبلبساهتا السياسية" كىي تساعد حسب مؤرخ معاصر: "باستمرار على توضيح كجهات 

 النظر ا٤بختلفة ٩با كاف يعمق ُب النهاية لتطور األحداث".
رموزم يعترب أحد النماذج البارزة بْب مؤرخي عصره كذلك كُب حقيقة األمر فإف ا٤بؤرخ ا١ب

 لغزارة مادتو التارٱبية كلعمق نظرتو كٙبليبلتو.



كلعل ذلك يتضح جليان ُب كتاباتو، نورد منها على سبيل ا٤بثاؿ ما ذكره عن معركة دارت 
بْب القوات  -موضوع دراستنا-أحداثها ُب صعدة إباف فَبة اإلماـ القاسم بن ٧بمد 

ـ(، خبلؿ ٧باصرة علي بن اإلماـ 1614/ ى1023مامية كالقوات العثمانية ُب سنة )اإل
القاسم لقوات جعفر باشا لبسط نفوذ اإلماـ على صعدة، حيث يقوؿ: "كأما أصحاب 
موالنا علي ... فإهنم ٤با ٠بعوا ا٢برب عادكا ناشرين رايتهم يضربوف مرفعهم ٦بدين كقد 

 " .خالطهم الشجن على موالنا علي...

كىو ُب جانب آخر، يتطرؽ إٔب ذكر الصلح الذم عقد بْب اإلماـ القاسم كجعفر باشا ُب 
ـ( قائبلن: "ٍب حصلت ا٤بكاتبة ّٔذا الصلح سران فما عرؼ الناس 1616/ ى1025سنة )

إال كالسيد العبلمة ٝباؿ الدين عامر بن ٧بمد الذمارم قد تقدـ إٔب صنعاء لعقد الصلح 
 ." .كٙبليف الباشا جعفر.

كلعلو من األٮبية ٗبكاف اإلشارة إٔب أف مؤلفاتو التارٱبية ٓب تقتصر ُب ٧بتوياهتا على ا١بانب 
السياسي، كإف ىو حظي بالنصيب األكرب كاألكفر من اىتماـ ا٤بؤلف، بل تناكلت ا١بانب 

ضمن  -موضوع الدراسة-االقتصادم كذلك، حيث يذكر على سبيل ا٤بثاؿ ُب مؤلفو 
قد ارتفعت نتيجة لقلة  -ا٢ببوب-ـ( أف أسعار الغذاء 1618/ ى1028أحداث عاـ )

األمطار ُب غالب مناطق الببلد، حيث يقوؿ: "أما ا٤بطر فبل عهد ٥با بو كالظواىر مثبلن 
 كالببلد اإلمامية يعِب مشارقها أقل، كارتفعت األسعار ككاد الطعاـ يعدـ".

لى تضمْب مؤلفو بعضان من عادات كأما ا١بانب االجتماعي، فقد حرص ا٤بؤرخ ا١برموزم ع
األىإب كتقاليدىم، أك ما كاف سائدان ُب أكساط الناس من طقوس اجتماعية أك معتقدات، 

إٔب كاحدة من ا٤بعتقدات كىي ظاىرة التربؾ با٤بوجودات،  -على سبيل ا٤بثاؿ-فهو يشّب 
نطقة ا٤بّب، حيث يذكر أف األىإب تداعوا للتربؾ بإحدل األشجار العمبلقة كاقعة ُب م

كعمدكا إٔب زيارهتا، كيوضح ذلك بقولو: "إنو كاف ُب الفراع من أعلى ا٤بّب كما يقرب من 



شاـ صور شجرة عظيمة من أجناس شجر ٦بموعة من ثبلثة أنواع أك أكثر فكاف يقصدىا 
 البدكاف من الشاـ كاليمن الببلد ا٤بقاربة للزيارة كالذبائح من اإلبل كالبقر كالغنم".

با١بانب العمرا٘ب كذلك من خبلؿ تدكينو كل ما ًب بناؤه أك  -أيضان -تم ا١برموزم كما اى
إصبلحو كترميمو من ا٤بساجد كا٤بدارس، ٩با كاف موضع اىتماـ اإلماـ القاسم، فهو يذكر 
األعماؿ العمرانية الٍب ًب إ٪بازىا ُب مدينة شهارة حيث يقوؿ: "أسس اإلماـ .. مسجده 

ُب رابع شهر ٧بـر عاـ ٟبسة عشر كألف .... كساؽ معظم  ا١بامع ُب ٧بركس شهارة
 حجارتو من خارج الباب".

كٓب يقتصر ا٤بؤرخ ا١برموزم على ذكر النواحي االقتصادية كاالجتماعية كالعمرانية فحسب 
بل إنو عمد إٔب تضمْب مؤلفو الظواىر الطبيعية الٍب حدثت ُب تلك الفَبة من الزمن، كمن 

النجـو حيث يقوؿ: "طلع النجم ذك الذنب ا٤بشهور كصفتو أنو طلع ذلك تتبعو لسّب أحد 
٪بم مع الفجر لو رأس كالسناف ا٤برتفع كلو نور يطلع قبلو ٍب ال زاؿ يطلع حٌب انتهى إٔب 

 ٫بو ثلث السماء أك يزيد كىو يطلع قبل الفجر نوره ُب كل يـو حٌب انتهى إٔب ما ذكرناه".
زم التارٱبية عن األدب، حيث اٚبذ لو مساحة ال بأس كٓب تصرؼ اىتمامات مؤرخنا ا١برمو 

ّٔا من اىتماماتو عامة، كلقد ضمن مؤلفو العديد من القصائد الٍب قيلت سواء أكانت 
مدحان ُب اإلماـ القاسم أك ابتهاجان باالنتصارات الٍب حققتها قواتو على ا١بانب العثما٘ب أك 

 .-موضوع الدراسة-القاسم  غّبىا من ا٤بناسبات كما تناكلتها سّبة اإلماـ

يؤكد بشكل جلي سعة اطبلع مؤرخنا ا١برموزم كمعرفتو بعلـو  -آنفان -كلعل ما أكضحناه 
النبذة ا٤بشّبة إٔب ٝبل من عيوف -عصره يتبْب ذلك من خبلؿ مؤلفو موضع الدراسة 

لى فهو إٔب جانب اىتمامو بالتاريخ كتتبعو بالرصد ّٓريات العصر كأحداثو كاف ع -السّبة
جانب كبّب من اإل٤باـ بالعلـو األخرل، حيث ٪بد كتابو زاخران باالستشهاد باآليات القرآنية 

كاألحاديث النبوية، فضبلن عن قصائد الشعر كاألمثاؿ، كلعلو بذلك حسب مؤرخ ٧بدث: 



"شأنو شأف غّبه من معاصريو الذين تشبعوا بالثقافة اإلسبلمية الٍب سادت ُب تلك الفَبة 
 الزمنية".

 مؤلفات ا٤بؤرخ ا١برموزم
كتب مؤرخنا ا١برموزم خبلؿ سِب حياتو أربعة مؤلفات، أرٌخ ُب ثبلثة منها للدكلة 

القا٠بية، كىي سّب لؤلئمة الثبلثة: اإلماـ القاسم بن ٧بمد، ككلديو اإلماـ ا٤بؤيد باهلل ٧بمد، 
خبار ملوؾ كاإلماـ ا٤بتوكل على اهلل إ٠باعيل، فيما خصص مؤلفو الرابع للحديث عن أ

اليمن منذ عهد الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم حٌب زمانو. كنتناكؿ فيما يلي بالتفصيل 
 نتاجو الفكرم:

 النبذة ا٤بشّبة إٔب ٝبل من عيوف السّبة -1
كىو الكتاب الذم نيعُب بدراستو، حيث تناكؿ فيو ا١برموزم سّبة اإلماـ القاسم بن ٧بمد 

خر ٥بذه السّبة يأٌب ٙبت عنواف )الدرة ا٤بضيئة ـ( كىناؾ مسمى آ1619/ ى1029)ت
فيو جوانب حياة اإلماـ القاسم الشخصية  -ا٤بؤرخ-ُب السّبة القا٠بية(. كقد تناكؿ 

 كالعلمية كالسياسية كا٢بربية.
كبْب ا١برموزم ُب مقدمة كتابو الدافع من تأليفو ٥بذا الكتاب مؤكدان حرصو على تدكين 

ككقائعها كٝبع أخبارىا ٩بن شاىد أك شارؾ أك اتصل  -سماإلماـ القا-أحداث الفَبة 
باألحداث ُب حينها حيث قاؿ: "...فإ٘ب قد ٠بعت كثّبان من أخبار موالنا كإمامنا ا٤بنصور 
باهلل القاسم بن ٧بمد فأخذ النسياف أكثره، فرأيت أف أعلق ُب ىذا ا٤بختصر ما أمكن ٩با 

 ٤با أمكن من ا١بمل". بقي، كأجعل ُب ىذه األكراؽ اليسّبة توقيعان 

كقد ضمن ا٤بؤرخ ا١برموزم ُب كتابو )النبذة ا٤بشّبة( العديد من الرسائل الٍب تباد٥با اإلماـ 
القاسم بن ٧بمد مع مؤيديو كمناصريو، كبعض العهود لتعيينات بعض أبنائو ككبار رجاؿ 

إمامتو ٩بن تولوا مهاـ تسيّب األمور ُب األقاليم التابعة لنفوذه". كما تطرؽ كذلك إٔب تلك 
بلحات الٍب قاـ ّٔا اإلماـ ُب ٦باالت عدة كبناء ا٤بدارس كشق قنوات ا٤بياه ا٤بستخرجة اإلص



من الينابيع. كسنجد أنو أبدل اىتمامان كبّبان لثورة اإلماـ القاسم، كىو ا١بزء ا٥باـ ُب 
أحداث ىذه السّبة، حيث أفرد أغلبو للحديث بشكل مفصل كدقيق لدعوة اإلماـ كثورتو 

 لوجود العثما٘ب األكؿ ُب اليمن.الٍب خاضها ضد ا
بْب ا١بانبْب اإلمامي  -كقتئذ-كأكرد بشكل مسهب أحداث ا٤بعارؾ الٍب دارت رحاىا 

كالعثما٘ب خبلؿ الثورة، كالٍب قسمها إٔب أربع مراحل )هنضات( كما تناكلتها فصوؿ الرسالة 
 .-السابقة الذكر-

ماـ مع بعض الوالة العثمانيْب الذين ككثق مؤرخنا ُب مؤلفو تلك الرسائل الٍب تباد٥با اإل
-تولوا كالية اليمن خبلؿ فَبة اإلماـ القاسم، كأكرد كل اتفاقيات الصلح الٍب كقعها 

مع ىؤالء الوالة. كما أنو أكرد تراجم لعدد من العلماء كالفقهاء، كغّبىم من  -اإلماـ
 األدباء ٩بن عاصركا اإلماـ القاسم.

العبلقات ا٣بارجية الٍب كانت قائمة بْب اإلماـ كبعض كتناكؿ مؤرخنا ُب كتابو كذلك 
 زعماء دكؿ ا١بوار. من خبلؿ الرسائل الٍب كاف يبعثها إليهم.

كمن األٮبية ٗبكاف اف نذكر أف مؤرخنا كاف قد سجل ٦بريات األحداث ٤بؤلفو )النبذة 
ُب هناية   ا٤بشّبة( خبلؿ سنوات حكم اإلماـ ا٤بتوكل على اهلل إ٠باعيل كىو ما أشار إليو

كتابو بقولو: "حررت ُب أياـ موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بتوكل على اهلل إ٠باعيل لعشر بقْب من 
 شهر ربيع األكؿ ٟبس كستْب كألف من ا٥بجرة النبوية".

ك٘بدر اإلشارة إٔب أف ىذه السّبة كانت مصدران ىامان كرئيسان ٤بادة تارٱبية اعتمدت عليها 
 من جامعة مكة ا٤بكرمة. -ماجستّب-داح نالت ّٔا درجة علمية الباحثة السعودية أمّبة ا٤ب

 ا١بوىرة ا٤بنّبة ُب تاريخ ا٣ببلفة ا٤بؤيدية -2
تناكؿ مؤرخنا ُب مؤلفو )ا١بوىرة ا٤بنّبة( ا٢بديث عن سّبة اإلماـ ا٤بؤيد باهلل ٧بمد. منذ توليو 

تو سنة ـ( كحٌب كفا1619/ ى1029اإلمامة عقب كفاة أبيو اإلماـ القاسم سنة )
ـ(. كأفرد ا١برموزم جانبان كبّبان من كتابو لثورة اإلماـ ا٤بؤيد باهلل ٧بمد 1635/ ى1054)



ضد العثمانيْب حيث سجل كقائع كأحداث ا٢بركب الٍب خاضها معهم. انتهاءن ٖبركجهم 
ـ(، كما أنو تطرؽ إٔب تلك السياسة الٍب 1635/ ى1036)جبلؤىم( عن اليمن سنة )

 ؤيد ضد معارضيو.اتبعها اإلماـ ا٤ب
كٙبدث ا١برموزم ُب مؤلفو عن العلماء كالفقهاء كاألدباء الذين عاصركا اإلماـ ا٤بؤيد ككالده 

خبلؿ حكم -اإلماـ القاسم، باإلضافة إٔب رجاؿ الدكلة كحكاـ ا٤بناطق ا٤بختلفة ُب اليمن 
 ا٤بؤيد باهلل ٧بمد.الذين اشَبكوا ُب القتاؿ ضد العثمانيْب أك ا٤بعارضْب ٢بكم اإلماـ  -ا٤بؤيد

 ٙبفة األ٠باع كاألبصار ٗبا ُب السّبة ا٤بتوكلية من غرائب األخبار -3

تناكؿ ا٤بؤرخ ا١برموزم ُب كتابو )ٙبفة األ٠باع( سّبة اإلماـ ا٤بتوكل على اهلل إ٠باعيل، كقد 
تطرؽ ُب مقدمتو للحديث عن ا٤بعارضْب إلمامة اإلماـ ا٤بتوكل على اهلل، ككيف حسم 

كالذم  -ا٤بعارضْب-بْب أفراد األسرة القا٠بية  -كقتئذ-الصراع القائم  -ا٤بتوكل-اإلماـ 
 ـ(.1644/ ى1054انتهى بتوليو إدارة شئوف الببلد ُب عاـ )

كرسم مؤرخنا بدقة متناىية صورة كاضحة للسياسة الٍب اتبعها اإلماـ ٤بد نفوذه إٔب ا٤بناطق 
لة الواحدة، كقد خصص حيزان كبّبان من السّبة ا١بنوبية من الببلد بغرض ضمها ُب إطار الدك 

للحديث عن الوقائع كاألحداث الٍب خاضتها قوات اإلماـ بقيادة أٞبد بن ا٢بسن بن 
القاسم ُب تلك ا٤بناطق، كما كضح بشكل جلي ا٤بعارؾ الٍب خاضتها قوات اإلماـ ا٤بتوكل 

ة مركزية كاحدة امتدت سيطرهتا ُب ا٤بناطق ا١بنوبية، كا٥بادفة إٔب توحيد اليمن ٙبت لواء دكل
 إٔب حضرموت كما جاكرىا من مشرؽ اليمن كجنوبو.

كتطرؽ ا٤بؤرخ كذلك إٔب ا٢بياة السياسية كالعلمية لئلماـ ا٤بتوكل على اهلل إ٠باعيل، 
 باإلضافة إٔب إصبلحاتو االقتصادية.

مع عدد من األقطار كاىتم ا٤بؤرخ برصد معآب السياسة ا٣بارجية الٍب انتهجها اإلماـ ا٤بتوكل 
العربية كاإلسبلمية، كبعض الدكؿ األكركبية، كما أنو ترجم للمعاصرين من علماء، كفقهاء، 
 كأدباء ٩بن عاصركا اإلماـ ا٤بتوكل على اهلل، باإلضافة إٔب ا٢بياة العلمية الٍب شهدىا عصره.



كما   -تّبماجس-ك٘بدر اإلشارة بأف الباحث حقق ىذه السّبة كناؿ عليها درجة علمية 
أهنا كانت مصدران ىامان كرئيسان ٤بادة تارٱبية اعتمدت عليها باحثة سعودية كنالت ىي 

 من جامعة ا٤بلك عبد العزيز ٔبدة. -ماجستّب-األخرل ّٔا درجة علمية 
 عقد ا١بواىر البهية ُب معرفة ا٤بملكة اليمنية، كالدكلة الفاطمية ا٢بسينية -4

واىر البهية( أخبار من ملك اليمن منذ عهد النيب صلى اهلل تناكؿ مؤرخنا ُب كتابو )عقد ا١ب
عليو كآلو كسلم كانتهاء بعصره، كٓب يقدر أٮبية ىذا الكتاب كما يقوؿ مؤرخ معاصر: 

 "سول ناس قليلْب منهم الشيخ ٞبد ا١باسر الذم ٲبتلك نسخة من األـ آّهولة".

 البحث عن النسخ كاختيار النسخة األـ
لكنها ُب  -كما يتصورىا البعض-ق ا٤بخطوطات عملية ليست بالسهلة إف القياـ بتحقي

ُب سلسلة من اإلجراءات الٍب ال بد منها  -احملقق-كاقع األمر عملية يدخل معها الباحث 
السعي حثيثان  -الباحث-إلظهار عملو با٤بستول الذم ينبغي أف يكوف، حيث يتطلب منو 

مة أخرل شاقة تتمثل ُب البحث عن نسخ للحصوؿ أكالن على النسخة األـ، تليها مه
فإذا تعذر عليو األمر ُب ا٢بصوؿ على  -األـ-أخرل نسخت عن ا٤بخطوطة األصلية 

اختيار إحدل النسخ الٍب توافرت بْب يديو من نسخ  -حينئذ-النسخة األـ يتوجب عليو 
لك ما ا٤بخطوط ا٤براد ٙبقيقو كجعلها أمان يستند عليها خبلؿ عملية التحقيق، كلعل ذ

عمدت إليو حينما عزمت على ٙبقيق ٨بطوطة )النبذة ا٤بشّبة( للمؤرخ ا٤بطهر بن ٧بمد 
ا١برموزم، إٔب جانب موضوع رسالة الدكتوراه )ثورة اإلماـ القاسم ضد الوجود العثما٘ب 

 األكؿ ُب اليمن( كما تناكلتها ُب فصو٥با ا٣بمسة اآلنفة الذكر.

لدقيقْب ُب فهارس ا٤بخطوطات التابعة للمكتبات كانت مهمٍب األكٔب التقصي كالبحث ا
الواقع ٔبانب ا١بامع -إٔب دار ا٤بخطوطات  -ّٔذا الشأف-العامة كا٣باصة، ا٘بهت بداية 

الذم يعُب بشؤكف ا٤بخطوطات ُب اليمن، قمت عقب ذلك بقراءة  -الكبّب بصنعاء القدٲبة
لٍب تضم أعدادان غّب قليلة من ا-دقيقة حملتويات فهرست ا٤بكتبة الغربية با١بامع الكبّب 



الٍب أعدىا ا٤بختصوف ُب الدار، بطريقة علمية لتسهيل مهاـ الباحثْب، كبعد  -ا٤بخطوطات
جهد ُب عملية البحث ٓب أجد ما كنت أتوخاه، كاف علٌي عقب ذلك البحث ُب فهرست 

مكتبة األكقاؼ التابعة كذلك للجامع الكبّب، كبعد ٕبث كجدت ُب فهرست ا٤بكتبة 
 (.2159نسخة للمخطوط ٙبت رقم )

كُب حقيقة األمر ٓب أكتف بالبحث )السابق الذكر(، كما ىو دأب الباحث كراء ٙبقيق 
ا٤بخطوطات، فكاف أف عمدت إٔب ا٤بصادر كا٤براجع اليمنية الٍب تناكلت ُب ٧بتوياهتا 

ستاذ عبد ا٢بديث عن األعبلـ )ا٤بؤرخوف ...األدباء...إْب( مثل كتاب )حوليات ٲبانية( لؤل
اهلل ا٢ببشي كمؤلفو اآلخر )مصادر الفكر اإلسبلمي(، ككتاب )مصادر الَباث اليمِب ُب 

ا٤بتحف الربيطا٘ب( لؤلستاذ الدكتور حسْب العمرم، ككتايب )أعبلـ الزيدية( ك)مصادر 
الَباث ُب ا٤بكتبات ا٣باصة ُب اليمن( لؤلستاذ عبد السبلـ الوجيو، ككتاب )مصادر تأريخ 

 إلسبلمي( ألٲبن فؤاد السيد.اليمن ا
كلقد أشارت تلك ا٤بصادر إٔب كجود نسختْب للمخطوطة، إحداٮبا ُب ا١بامع الكبّب ٙبت 

توجد ُب ا٤بتحف  -نسخ ا٤بخطوطة-(، فيما ذكرت أف ثانيهما 1094خ19رقم )
 (.or. 3329الربيطا٘ب بلندف رقم )

 فقمت بتصوير نسخة مكتبة األكقاؼ.

ذم ا٤بشرؼ الدكتور حسْب العمرم، كاف قد أعار٘ب من مكتبتو ك٘بدر اإلشارة أف أستا
 ا٣باصة نسخة مصورة للمخطوط صادرة عن مكتبة اليمن الكربل.

كاف ا٤بؤمل منها ا٢بصوؿ   -لدل األىإب-كلقد قمت بزيارات لبعض ا٤بكتبات ا٣باصة 
ارة، على نسخ للمخطوط، كمن تلك ا٤بكتبات على سبيل ا٤بثاؿ، مكتبة ا٤بفٍب أٞبد زب

كمكتبة الوالد القاضي ٧بمد قاسم الوجيو )رٞبو اهلل(، كلكِب ُب حقيقة األمر ٓب أجد أم 
 نسخ للمخطوط بْب ٧بتويات تلك ا٤بكتبات.

من جانب آخر حرصت كذلك على االتصاؿ بأسرة ا٤بؤرخ ا١برموزم، حيث تربطِب عبلقة 



م زرتو ُب منزلو، كقاـ طيبة بأحد أفرادىا كىو األستاذ ٧بمد بن ٰبٓب ا١برموزم، كالذ
مشكوران بإجراء اتصاالتو ٕبفيد ا٤بؤرخ كىو عبد اهلل ٧بمد بن عبد الرٞبن ا١برموزم ُب عزلة 

-٠باه من مديرية عتمة ٗبحافظة ذمار، كبعد إجراءات مطولة مع أسرة ا٤بؤرخ ا١برموزم 
ؿ ا٤بخطوطة قاـ األخ عبد اهلل ا١برموزم )أحد أحفاد ا٤بؤرخ( بإيصا -كىي مشكورة ا١بانب

 إٔب منزؿ األستاذ ٧بمد ا١برموزم كقمت عقب ذلك بتصوير نسخة ا٤بخطوطة.
 -النسخة األـ-كبعد أف قطعت شوطان كبّبان ُب نسخ ا٤بخطوطة الٍب اعتمدت عليها 

تسلمت نسخة أخرل للمخطوطة من مكتبة ا٤بتحف الربيطا٘ب، أرسلها أستاذم ا٤بشرؼ 
ـ( حيث كاف يشغل منصب سفّب 2001داية عاـ )مشكوران من مقر عملو ُب لندف ُب ب

 ا١بمهورية اليمنية لدل ا٤بملكة ا٤بتحدة.

عند قيامي بعملية  -كاعتربهتا النسخة األـ-أما بالنسبة للنسخة الٍب اعتمدت عليها 
النسخ، فهي نسخة مكتبة اليمن الكربل، كقد أشرت إليها بالرمز )ؾ(، ككانت ىناؾ ٝبلة 

 ٚبذىا النسخة األـ، نستعرضها تفصيبلن ُب إطار ا٢بديث عنها.من ا٤بسببات جعلتِب أ
 كفيما يلي كصفا للنسخ الٍب اعتمدت عليها عن ٙبقيقي للمخطوطة، كل حدة:

( 508نسخة مكتبة اليمن الكربل، كًب اإلشارة إليها ُب الرسالة بالرمز )ؾ( كتقع ُب ) -1
 عتاد كٝبيل.( سطران( كتبت ٖبط نسخي م26كرقة، تضم كل صفحة منها )

( or. 3329نسخة ا٤بتحف الربيطا٘ب )لندف(، كأشرت إليها بالرمز )ـ( ٞبلت رقم ) -2
( 24(كرقة، تضم كل صفحة منها )286حسب فهرستها ُب ا٤بتحف الربيطا٘ب، كتقع ُب )

 19سطران، كتبت ٖبط نسخي معتاد، فرغ ناسخها من عملية نسخها ُب يـو السبت 
 ـ.1654يوليو 5/ ى1064شعباف 

نسخة مكتبة العبلمة الفاضل السيد ٧بمد بن عبد الرٞبن بن قاسم بن عبد اهلل  -3
ا١برموزم أحد أحفاد ا٤بؤلف ا٤بطهر بن ٧بمد ا١برموزم، ككاف حاكمان لناحية عتمة حٌب 

ـ كما كتب على كرقة ُب 1987أغسطس 6/ ى1407تاريخ العاشر ذم ا٢بجة من سنة 



 هناية ا٤بخطوطة،
إال أف ّٔا خرمان أذىب قريب النصف منها،  -ا١برموزم-ا٤بؤلف نفسو  كيبدك أهنا ٖبط…

( كرقة، ضمت كل صفحة منها 106كعليو فقط اكتفيت باالستئناس ّٔا، كىي تقع ُب )
 ( سطران كتبت ٖبط نسخي معتاد.28)

نسخة ا١بامع الكبّب، مكتبة األكقاؼ، كأشرت إليها بالرمز )ج( ٞبلت الرقم  -4
( كرقة، تضم كل صفحة منها 261 فهرست ا٤بكتبة، كتقع ُب )( كما جاء ُب2156)
 ـ1653/  ى1063( سطران، كتبت ٖبط نسخي معتاد، فرغ ناسخها من نسخها ُب 27)

كحياؿ ىذا العدد من النسخ الٍب توافرت لدم لنفس ا٤بخطوط، كاف من األٮبية ٗبكاف 
يارم للنسخة األكٔب )ؾ( إجراء مقارنة دقيقة بينها إليضاح األسباب الٍب أدت إٔب اخت

كاعتربهتا النسخة األـ )للمخطوط(، كلعل ما ذىبت إليو تدعمو عدة أسباب أكجزىا فيما 
 يلي:

النسخة )ؾ( ال يعَبيها أم نقص ُب ٧بتوياهتا من األحداث إضافة إٔب أهنا جاءت  -1
ّب مهمل مرتبة ُب سياؽ أحداثها الزمنية كما أرادىا ا٤بؤلف. كما أف خطها ٝبيل ككاضح غ

 النقط.
أما بالنسبة لنسخة ا٤بتحف الربيطا٘ب بلندف )ـ(، فهي األخرل كاضحة، حيث كتبت  -2

ٖبط نسخي معتاد، كلقد اىتم ُب حقيقة األمر ناسخها بكل ٧بتوياهتا، فهو قد كتب 
عناكينها باللوف األسود الواضح، كقد أشار ناسخها أنو فرغ منها ُب )يـو السبت 

ـ( إال أنو ٓب يثبت ا٠بو ُب هناية النسخة، كما جرت 1654/ ى1064شعباف لسنة 19
عليو عادة الناسخ كاكتفى باإلشارة إٔب التأريخ كما أكردناه سابقان. ك٘بدر اإلحاطة إٔب أنو 
خبلؿ عملية ا٤بقارنة الٍب أجريناىا مع النسخة )ؾ(، اتضح لنا أنو قد شأّا بعض العيوب 

 نوردىا فيما يلي:



-ىناؾ عددان من الكلمات ُب أكراقها قد سقطت، كٓب يشر الناسخ إليها لوحظ أف  -أ
( ٍب 7ُب حواشي األكراؽ كما ىو معتاد من خبلؿ كضع إشارة السهم القلوب ) -يثبتها

يثبت الكلمة الٍب سقطت ُب ا٢بواشي كيتضح ذلك جليان كما أثبتناه ُب ىوامش األكراؽ 
 ( من النسخة )ؾ(.30،31،78،122،126)

بلحظ على النسخة )ـ( ظهور بعض اإلضافات على ا٥بوامش منها على سبيل ي -ب
/أ( حيث كتب العبارة التالية )كٝبيعهم موالنا أمّب ا٤بؤمنْب علي بن 132ا٤بثاؿ ُب الورقة )

 أمّب ا٤بؤمنْب القاسم رٞبو اهلل( كىي بغّب خط الناسخ.
ا٢بيمة بشأف الداعي ناصر  أسقط الناسخ أحدل رسائل اإلماـ الٍب كجهها إٔب قبائل - ج

( كبدايتها .."كمن الرسائل 478الغربا٘ب كما ىي مثبوتة ُب النسخة )ؾ( ٙبديدان ُب الورقة )
الٍب أرسل اإلماـ عليو السبلـ ُب أمره ُب شهر ٧بـر من سنة تسع كعشرين كألف" أما هناية 

شر الناسخ إٔب ( من النسخة )ؾ(، كٓب ي480الرسالة فهي كما جاءت مثبتة ُب الورقة )
إثبات ما سقط ُب حواشي األكراؽ، ٘بدر اإلشارة أف  -النساخ-ذلك، كما جرت العادة 

 (.480تقع ُب كرقتْب، كىو ما أشرنا إليو ُب ىوامش الورقة ) -السالفة الذكر-الرسالة 
كبالنسبة للنسخة )ج( فلم ٚبل ىي األخرل من عيوب ظاىرة، على الرغم من كضوح  -3

د أف الناسخ أسقط عددان غّب قليل من الكلمات كٓب يشر إليها ُب خطها، حيث ٪ب
ُب ىوامش األكراؽ  -الباحث-حواشي األكراؽ، أثبتنا ما ذىبنا إليو 

( من النسخة )ؾ( كيبلحظ كذلك اف 443، 155، 147، 30،31،78،126)
( 139الناسخ قد أسقط مقدار صفحتْب من ٧بتويات نسختو أشرنا إٔب ذلك ُب الورقة )

 من النسخة )ؾ(.

 كصف النسخة األـ
لعل األسباب الٍب ذكرناىا سابقان، تؤكد ترجيحي ُب اختيار النسخة )ؾ( كاعتبارىا النسخة 

األـ. كىو األمر الذم أفضى إٔب االعتماد عليها عند القياـ بنسخ ا٤بخطوط لغرض 



ار إليها ٙبقيقها، كىكذا تكوف النسخة )ؾ( قد أحاطت دكف غّبىا من باقي النسخ ا٤بش
 ـ(.1619/ ى1029سابقان بأحداث سّبة اإلماـ القاسم بن ٧بمد حٌب سنة كفاتو )

كفيما يتعلق بوصف ا٤بخطوطة، فسنجد أهنا كتبت ُب أكراؽ قدٲبة )صورت( تقع ُب 
( سطران جلدت ٘بليدان ٠بيكان للحفاظ 26( كرقة، احتوت كل كرقة منها على )508)

 عليها.
كالٍب بيدئت بالبسملة ٓب تكن ضمن ٧بتويات )سّبة اإلماـ  كيبلحظ أف كرقتها الثانية

-بل كانت مقدمة من قبل ناسخ ا٤بخطوطة كىو ا٢بسن بن ا٤بطهر ا١برموزم -القاسم( 
أراد منها )ا٤بقدمة( التعريف بأٮبية ا٤بخطوطة حيث قاؿ: "... فلما اطلع راقم  -ابن ا٤بؤلف

هر بن ٧بمد ا١برموزم، كفقو اهلل بأحسن األحرؼ الفقّب إٔب اهلل الغِب، ا٢بسن بن ا٤بط
التوفيق، كىداه إٔب كاضح الطريق، على ىذه السّبة الفائقة، كالنبذة اللطيفة الرائقة، ا١بامعة 

 لغرر األخبار من أخبار الغرر، كسّبة األخيار أخيار السّب..." .

ة أبيو كيبدك أف ا٢بسن بن ا٤بطهر ا١برموزم، ىو من قاـ بنسخ ىذا ا٤بخطوط بعد كفا
)ا٤بؤرخ( يتضح ذلك جليان من خبلؿ مقارنة دقيقة ٣بط ا٢بسن، كرسم الكلمات كما 

-جاءت ُب الورقة الثانية ٗبثيبلهتا ُب باقي األكراؽ ا٣باصة بالسّبة، كحرصان ٤با ذىبت إليو 
فقد دفعت با٤بخطوطة لؤلخ أٞبد مسعود )أحد موظفي دار ا٤بخطوطات كخبّب  -الباحث

كالذم أكد بعد مقارنتو ىو اآلخر ٣بط الناسخ ُب الورقة الثانية للسّبة ُب ىذا آّاؿ( 
كطريقة ر٠بو للكلمات كما جاء ُب باقي ٧بتويات السّبة، أف ا٤بخطوطة قد نسخت من 

قبل ابن ا٤بؤرخ )ا٢بسن(. فيما اشتملت الورقة الثانية للسّبة على تعريف لئلماـ ا٥بادم إٔب 
 م.ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاس

أما نسخ ا٤بخطوط فقد كاف ٖبط نسخي معتاد كٝبيل، كقد استهل الناسخ عند كتابتو 
لسّبة اإلماـ القاسم بن ٧بمد بالبسملة، كما حرص عند كتابتو عنواف أك فصل أف يكوف 
بارزان كٖبط كبّب، كقد عمد كذلك إٔب ٛبييز اسم اإلماـ كأفعاؿ الركاية مثل )قاؿ .. أخرب٘ب 



 ّب باللوف األسود... نذكر( ٖبط كب
كىو أمر -أما بالنسبة لتلك الكلمات الٍب سقطت خبلؿ عملية النسخ ٥بذه ا٤بخطوطة 

( سهم 7فقد عمد الناسخ إٔب كضع اإلشارة ) -طبيعي ٪بده ُب غالب ا٤بخطوطات
مقلوب )كىي عادة جرل عليها النساخ( كىو إٔب ذلك قاـ بإثبات ما سقط عنو سهوان ُب 

٤ببلحظ أف الكلمات الٍب سقطت من قبل الناسخ كانت قليلة جدان حواشي األكراؽ، كا
 با٤بقارنة ببقية النسخ األخرل.

( كبلوف أسود 0كما حرص الناسخ على كضع نقاط بْب سطور األكراؽ ّٔذا الشكل )
كاضح، للتدليل على هناية ٝبلة أك فقرة ما، كلقد كضع اإلشارة نفسها لتشطّب األبيات 

 الشعرية.
ا٤بؤرخوف عند تأليفهم الكتب على توثيق مادهتم التأرٱبية ٗبا يقع بْب أيديهم من  كلقد اىتم

خطابات أك رسائل أك أبيات شعرية إلضفاء ا٤بصداقية على ما ذىبوا إليو ُب مؤلفاهتم، كُب 
حالة عدـ ٛبكنهم من ا٢بصوؿ على تلك الوثائق، فإهنم ٰبرصوف على ترؾ )بياض( ُب 

بيت ما كانوا يؤملونو، حرصان منهم على األمانة العلمية ٤بؤلفاهتم، األكراؽ الٍب يرغبوف تث
كيتضح ذلك من خبلؿ ترؾ الناسخ للمخطوطة )ؾ( بعض أكراقها خالية من األحداث 

 )بياض(.
كما جرت العادة لغالب نساخ ا٤بخطوطات، إٮباؿ استخداـ ا٥بمزات ُب الكلمات الٍب 

اير( كعمدكا كذلك ُب ر٠بهم للعديد من تستوجب استخدامها مثل )مشايخ، قبايل، عم
الكلمات بالرسم القرآ٘ب مثل )الصلوت، الزكوت، السموات(، كلعل ذلك يبدك كاضحان 

 لدل ناسخ ا٤بخطوطة )ؾ( كما سنبينو عند ا٢بديث عن منهج التحقيق.

 منهج ا٤بؤرخ
لقد أثرت الفَبة التارٱبية الٍب عاشها مؤرخنا ا١برموزم 

ـ( تأثّبان كبّبان ُب أسلوب صياغتو لؤلحداث ٕبكم قربو 1666ػ1594/ ى1077ػ1003)



من البيت ا٢باكم )األسرة القا٠بية( إضافة إٔب دخولو ُب خدمة ىؤالء األئمة فهو أحد 
ا٤بسؤكلْب، كىو األمر الذم ترؾ بصماتو كاضحة جلية ُب منهجو )ا٤بؤرخ( خبلؿ كتابتو 

 ٤بؤلفاتو.
و من مصادرىا كونو قريبان من األحداث من جانب، كلقد استقى ا٤بؤرخ ا١برموزم معلومات

كمن جانب آخر فإنو يعترب من مؤرخي السّب البارزين باحثان مدققان كراء ما ٯبمع من 
 األخبار كركايتها، كٓب يغفل عن ذكر من أخذ عنهم حيث يسند ركاياتو إٔب أصو٥با.

ا٤بشّبة( حيث أشار إٔب  كتبدك لنا معآب منهجو كاضحة من خبلؿ دراستنا ٤بؤلفو )النبذة
الغرض من تأليفو بقولو: "...أما بعد فإ٘ب كنت ٠بعت كثّبان من أخبار موالنا كإمامنا، 

ككسيلتنا إٔب ربنا اإلماـ األعظم كا٢بجة هلل سبحانو على أىل عصره من كلد آدـ، ا٤بنصور 
ف أكثره، فرأيت باهلل القاسم بن ٧بمد بن رسوؿ اهلل صلوات اهلل كسبلمو عليو، فأخذ النسيا

أف أعلق ُب ىذا ا٤بختصر ما أمكن ٩با بقي، كأجعلو ُب ىذه األكراؽ اليسّبة توقيعان ٤با 
أمكن من ا١بمل، كأما اإلحاطة ّٔا فما أبعدىا، كالتفصيل ٥با أبعد من نيل النجـو كعدىا، 

 لطوؿ ا٤بدة كتأخرنا عنها...".

دقيق ا٤بنهج الذم اتبعو ُب كتابو )النبذة  فيما بٌْب ا٤بؤرخ ا١برموزم، بعناية بالغة، كتفصيل
ا٤بشّبة( سّبة اإلماـ القاسم بن ٧بمد، من ٝبيع جوانبها الشخصية كا٢بربية كالسياسية، كقد 

عرض ىذا ا٤بنهج ُب مقدمة كتابو ..حيث قاؿ: "...كنذكر نسبو الشريف، كنشأتو، 
قتو على األمة، كحلتو، كخصائصو، كعلمو، كشجاعتو، ككرعو، كتدبّبه، كسخاه، كشف

كصربه، كنبذان من مواعظو كرسائلو ككراماتو، كنبذان من أشعاره، كيسّبان ٩با امتدحو بو أىل 
اإلجادة، كتعداد عيوف العلماء من أىل عصره، كدعوتو، كحركبو، كهنضاتو، ككفاتو كموضع 

 قربه...".
: "أما ٍب يبدأ بعد ذلك عرض موضوعات كتابو ذاكران كل عنصر بشكل مفصل، فيقوؿ

نسبو الشريف فهو اإلماـ ا٤بنصور باهلل القاسم بن ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن علي بن 



( كرقة ُب مؤلفو إٔب 65يوسف األصغر ا٤بلقب األشل ...". كقد تطرؽ ا٤بؤرخ ُب ٫بو )
ا٢بديث عن صفات اإلماـ كمناقبو، فيما تناكؿ ُب باقي الكتاب، دعوة اإلماـ كحركبو 

 األربع حٌب كفاتو كىي ٛبثل ا١بزء ا٥باـ ُب مؤلفو. )ثورتو( ُب مراحلها
كحرص ا٤بؤرخ على تدعيم كتابو بالوثائق مثل رسائل اإلماـ الٍب كاف يبعثها إٔب رؤكساء 

 القبائل يدعوىم فيها إٔب الثورة على العثمانيْب.

يْب على سبيل ا٤بثاؿ كثق )ا٤بؤرخ( أحدل رسائل اإلماـ ٰبثهم فيها على ا١بهاد ضد العثمان
حيث يقوؿ: "...ٍب إنا ندعوكم إٔب جهاد أعداء اهلل الذين ظلموا العباد كأظهركا ُب األرض 
الفساد..." كما اىتم ا١برموزم بتلك الرسائل الٍب كاف اإلماـ القاسم بن ٧بمد يتباد٥با مع 

 قواده أك حكاـ األقاليم، كالٍب كانت ٙبمل أكامره كتعليماتو كتوجيهاتو لتسيّب األمور ُب
مراكز نفوذه، كما أنو ٓب يغفل تلك الرسائل الٍب كاف يبعثها اإلماـ إٔب بعض أمراء الدكؿ 
العربية. من ذلك رسالة كجهها اإلماـ إٔب شريف مكة حسن بن ٭بي يبْب لو فيها الفتنة 
الٍب حدثت ُب الببلد )اليمن( جراء خركج عبد اهلل ا٤بؤيدم عن الطاعة كإعبلنو اإلمامة 

قوؿ: "...أما بعد فكتابنا ىذا إٔب سبللة النجباء من عَبة النيب آّتىب مفاخر لنفسو .. في
الزمن كدكأبو بِب ا٢بسن، أىل الشوكة ُب حـر اهلل كحـر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم...". كلقد مثلت ٧بتويات تلك الرسائل كثائق بالغة األٮبية عن ىذا العصر كما 

ثورة اإلماـ ضد العثمانيْب(، كعبلقات كانت قائمة بْب اإلماـ اتصل بو من ظركؼ ٧بلية )
 كبعض أمراء الدكؿ العربية.

كلعل سعة اطبلعو كقربو من مواقع األحداث، باإلضافة إٔب موقعو كواحد من كبار مسؤكٕب 
األسرة القا٠بية، قد أثرت ىي األخرل ُب منهجو عند كتابة مؤلفاتو، فهو لذلك قد استقى 

مصادرىا ا٤بباشرة أمثاؿ اإلماـ القاسم ككبار رجاؿ إمامتو كمستشاريو، كغّبىم  معلوماتو من
من القادة العسكريْب الذين شهدكا كقائع األحداث عن قرب كتتبعوىا عن كثب، فهو ُب 

موضع )على سبيل ا٤بثاؿ( يدكف حديثان دار بينو كبْب اإلماـ القاسم عن أحواؿ األقاليم 



ن( بعد الزيارة الٍب قاـ ّٔا )ا٤بؤرخ( إٔب أىلو ُب بِب جرموز الواقعة كسط الببلد )اليم
..فيقوؿ: "...فلما عدت إليو سبلـ اهلل عليو سألِب عن ا٤بشارؽ فحملِب ما شاىدت من 

 أحوا٥با ...".

كلقد ٛبيز مؤرخنا دكف غّبه من ا٤بؤرخْب ا٤بعاصرين لو ُب رصده بعض أحداث مؤلفاتو، 
سبيل ا٤بثاؿ يدكف األحداث حوؿ حصار شهارة ضمن  ككأنو يكتب مذكراتو، فهو على

ـ من قبل العثمانيْب، ككيفية خركج اإلماـ منها 1601/ ى٦1011بريات األحداث لسنة 
)شهارة( ُب بضع أكراؽ، لكنو يتوقف فجأة عن أخبار ا٢بصار، تاركان أكثر التفاصيل لنتائج 

ما دارت من أحداث بْب اإلماـ ذلكم ا٢بدث، لينقلنا إٔب أخبار كصوؿ اإلماـ إٔب برط، ك 
كأىإب برط ٍب يتوقف عن سرد أخبار اإلماـ ُب برط، ليعود بنا مرة أخرل ٤بتابعة أحداث 
شهارة الٍب كاف قد ذكرىا فيما قبل، ليضيف إليها ما استجد من األحداث عقب خركج 

ٍب يعود  اإلماـ إٔب برط، كاف قد رصدىا ُب مذكراتو، غّب أنو ٓب يدكهنا ُب كتابو، كمن
بالسرد التارٱبي بعبارتو التقليدية على مثل ىذا النحو: "كلنرجع إٔب أخبار شهارة احملركسة 

 باهلل، فإهنم صربكا بعد خركج موالنا اإلماـ كأحربوا حركبان كثّبة...".
كلقد اتبع ا٤بؤرخ ا١برموزم ُب تناكلو لؤلحداث ُب كتاباتو أسلوب السرد القصصي مع 

الزمِب كرصد األحداث بتبياف توارٱبها، كىو بذلك ٱبتلف عن هنج  حرصو على التوقيت
من عاصره من ا٤بؤلفْب ٩بن كتبوا عن الفَبة أمثاؿ عيسى بن لطف اهلل ُب مؤلفو )رىٍكح 

الركح( كالٍب كانت تنهج ُب رصدىا األحداث منهج ا٤بدرسة العربية اإلسبلمية 
 ة ا٢بوليات.الكبلسيكية، بالتزامها بَبتيب األحداث على طريق

كعِب مؤرخنا كذلك كبشكل دقيق على توثيق مادتو التارٱبية ٗبا كقع بْب يديو من كتب 
ا٤بؤرخْب ا٤بعاصرين لو، كاف الغرض منها تأكيد مصداقية تلك ا٤بعلومات كاألحداث الٍب 
سطرىا ُب مؤلفاتو، شأنو ُب ذلك شأف سائر مؤرخي عصره، كيبدك ما ذىبنا إليو كاضحان 

حيث حرص على توثيق كثّبان من أحداثو ٩با  -موضوع الدراسة-: )النبذة ا٤بشّبة( ُب مؤلفو



استقاه من كتاب: )الآللئ ا٤بضيئة ُب أخبار األئمة الزيدية( للعبلمة أٞبد بن ٧بمد الشرُب، 
..مثل قولو: "...قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: فتح جهات خوالف صعدة كما جرل فيها 

ُب موضع آخر ينقل من كتاب )ركح الركح ُب ما جرل بعد ا٤بائة من ا٢بوادث.."، كىو 
من الفًب كالفتوح( ٤بؤلفو ا٤بؤرخ، عيسى بن لطف اهلل حيث يقوؿ: "...قاؿ السيد عيسى 

أف الذين أنذرىم كأطلع خرب ىذا الظآب رجل من عياؿ يزيد ا٠بو سبحا..." ك٘بدر اإلشارة 
على النقل ا٢برُب ليس أكثر، فبل ىو علق عليها  إٔب اف ما نقلو من ىذه ا٤بصادر قد اقتصر

 إثباتان أك نفيان أك ترجيحان كال ىو عأّا منتقدان".

كإذا ما ألقينا نظرة على مؤلفات ا٤بؤرخ ا١برموزم سنجد أهنا اتسمت بالتحيز الشديد 
لؤلئمة الزيدية، فهو على سبيل ا٤بثاؿ عند ذكره لئلماـ القاسم بن ٧بمد ٰبيطو بألقاب 

تعظيم كىاالت التقديس يقوؿ: "...٠بعت كثّبان من أخبار موالنا كإمامنا ككسيلتنا إٔب ال
ربنا اإلماـ األعظم كا٢بجة هلل سبحانو على أىل عصره من كلد آدـ ا٤بنصور باهلل القاسم 

بن ٧بمد.." كىو إٔب ذلك ٓب يذكره على طوؿ السّبة ٦بردان كلو ٤برة فما صادؼ اسم اإلماـ 
ؿ: ..اإلماـ عليو السبلـ.." أك: "اإلماـ سبلـ اهلل عليو.." كلعل ٙبيزه يتضح مرة إال كقا

أكثر ُب تلك الصفحات الٍب خصصها لذكر كرامات اإلماـ القاسم بن ٧بمد كفضائلو 
 ككرمو كٞبيد خصالو كسخائو.

 لغة ا٤بؤرخ
كا٤بفردات  ٩با ال شك فيو أف اللغة ىي كسيلة الكاتب ا٤بؤثر ُب ٧بيطو فبها يستشف ا٤بعا٘ب

كيتغلغل ُب أعماؽ النفس البشرية، كّٔا يستلهم مفردات ا٢بياة، كىي بالتإب تكشف على 
الدكاـ عن ىويتو، كمن األٮبية ٗبكاف أف يكوف ملمان بقواعدىا دارسان ألٔبدياهتا عارفان 

 ٔبزئياهتا كتركيبها كصياغتها، كوهنا أساس كل عمل كتايب قوٙب، فإف شأّا خلل )ركاكة( ُب
 تناغم انسيأّا أك اتساؽ مفرداهتا أثرت بالتإب على ٧بتويات مادهتا.

كإٔب ذلك نستطيع القوؿ أف مؤرخنا ا١برموزم كاف ذك اطبلع كدراية كإ٤باـ كاسع بلغتو 



العربية، نستشف ذلك حْب نقرأ ما سطرتو يديو من مؤلفات تؤكد: "مقدرتو الفائقة على 
 يق ما يصبو إليو".التصرؼ بألفاظها كتوظيفها ُب ٙبق

كُب حقيقة األمر فقد كاف الطبلعو الواسع باللغة، أثرىا على مؤلفاتو التارٱبية، فهو قد 
جعل قلمو ينساب أثناء تدكينو لوقائع األحداث ليسطر ُب أسلوب أديب رائع عبارات 
ا جزيلة ا٤بعُب، رصينة ا٤بأخذ، رائقة الصفاء، ليَبجم من خبل٥با ما كاف يؤملو، كيتضح م

ذىبنا إليو من عبارة كهذه: "...فكم لو من موطن ُب ا١بهاد، تشهد لو السيوؼ فيها أنو 
الذم أعطاىا حقها، كأىداىا من أعناؽ اإلسبلـ إٔب كاضح طرقها..." ىكذا يتضح لنا 
كلع مؤرخنا ٔبماليات اللغة كٗبحسناهتا البديعة من جناس كطباؽ ك٫بوٮبا، كىو ُب عبارة 

، كما جرل عليو مؤرخوا تلك الفَبة ..حيث يقوؿ: "...فلما ظهر أخرل يستخدـ السجع
فضل علمو على العلماء، كعملو على العملة الصلحاء، كإعراضو عن الدنيا كإقبالو إٔب 

 األخرل..".

كلقد أضفت قصائده الٍب ٚبللت كرقات مؤلفو )النبذة ا٤بشّبة( بعدان أدبيان كٝباليان حاكت 
قصائد( ُب إيقاعات جزيلة ا٤بعُب أحداث ذلك العصر ... مثل أبياهتا الشعرية )ُب كل ال

 قولو:
 العيد أنت فما األعياد كا١بمع

 
 ما ٓب تكن كالليإب كلها شرع

 
 كالدىر ما دمت عيد كلو كلنا

 
 من جيود كفك مصطاؼ كمرتبع

 



 ككيف ال كبك اإلسبلـ منتصره 
 

 كالعدؿ منتشر كا٢بق متبعي 

 أٮبية ا٤بخطوطة ك٧بتوياهتا
 أٮبية ا٤بخطوطة )أ(

مثلت ا٤برحلة الٍب عينيت ّٔا ا٤بخطوطة فَبة تارٱبية ىامة من تاريخ اليمن ا٢بديث، حيث 
ُب القرنْب السادس عشر كالسابع عشر ا٤بيبلديْب  -كقتئذ-ر٠بت ا٣بارطة السياسية للببلد 

اـ القاسم كٝبلة األحداث الٍب أفرزهتا الظركؼ السياسية نتيجة الصداـ بْب العثمانيْب كاإلم
بن ٧بمد، مكنتو من خوض حركب خبلؿ ثورتو ضدىم. أدت ُب هناية ا٤بطاؼ إٔب خركج 

ـ( كما أبرزت ا٤بخطوطة ا٤بيزات ا٥بامة كالفريدة 1635العثمانيْب األكؿ من اليمن ُب عاـ )
٥بذه الفَبة كالٍب ٛبثلت ُب ا٢بنكة السياسية كالشخصية القوية لئلماـ القاسم بن ٧بمد 

ترب من أىم الشخصيات اليمنية ُب تاريخ اليمن ا٢بديث لدكره الكبّب ُب إرساء كالذم يع
دعائم الدكلة القا٠بية، كالٍب استطاعت )فيما بعد( على يد كلديو اإلماـ ا٤بؤيد باهلل ٧بمد 
كاإلماـ ا٤بتوكل على اهلل إ٠باعيل انتزاع االستقبلؿ عن الدكلة العثمانية، بينما كاف معظم 

  يرزح ُب ىذا الوقت ٙبت سيطرهتا.العآب العريب

كُب حقيقة األمر فإف ا٤بخطوطة تكتسب أٮبيتها من أٮبية الفَبة الٍب أرخت ٥با، كوهنا قد 
بْب ا١بانبْب اإلمامي  -كقتئذ-غطت بْب دفتيها ٝبيع األحداث الٍب دارت كقائعها 

٥با ٩بن كتب عنها كالعثما٘ب، كىو األمر الذم ٓب يتطرؽ إليو أم من ا٤بؤرخْب ا٤بعاصرين 
بالشكل الذم تناكلتو ىي. أمثاؿ ا٤بؤرخ عيسى بن لطف اهلل ُب مؤلفو )ركح الركح(، 

كا٤بؤرخ أٞبد بن ٧بمد الشرُب ُب كتابو )الآللئ ا٤بضيئة(، ككذلك ا٤بؤرخ ٰبٓب بن ا٢بسْب ُب 
مؤلفو )ّٔجة الزمن ُب حوادث اليمن(، كيضاؼ إٔب ىؤالء بعض من الدارسْب كالباحثْب 

 احملدثْب مثل الباحثة السعودية أمّبة ا٤بداح ككتأّا )العثمانيوف كاإلماـ القاسم(.



كلعل معاصرة مؤرخنا ا١برموزم لوقائع تلك الفَبة الزمنية، كٝبع أخبارىا من مصادرىا ٩بن 
 شارؾ أك اتصل باألحداث ُب حينها، قد أظفى قدران كبّبان من األٮبية على ا٤بخطوطة.

طوطة بشكل ملحوظ إٔب دعوة اإلماـ القاسم بن ٧بمد كثورتو الٍب كلقد تطرقت ا٤بخ
خاضها ضد ا١بانب العثما٘ب ُب مراحلها األربع )كما أشرنا ٥با ُب موضوع الرسالة( كاألىم 
من ذلك كلو ما جاء من تناكؿ مؤرخنا ألدؽ التفاصيل كلكل صغّبة ككبّبة ٩بن شاىد تلك 

 الشماؿ ا١ببلي ضد العثمانيْب لبسط نفوذه عليها.ا٤بعارؾ الٍب خاضتها قوات اإلماـ ُب 
بْب  -كقتئذ-كتربز أٮبية ا٤بخطوطة كوهنا قد تطرقت إٔب تلك العبلقات الٍب كانت قائمة 

اإلماـ كبعض األقطار العربية، حيث اىتم ا١برموزم بتوثيق الرسائل الٍب تبودلت بْب اإلماـ 
 القاسم كأشراؼ مكة.

أهنا تناكلت ا١بانب االقتصادم، من خبلؿ تدكين )ا٤بؤرخ( ٤با  فيما نلمس أٮبيتها كذلك ُب
حدث من جدب ك٦باعات ُب الشماؿ ا١ببلي، كارتفاع لؤلسعار كمظهر لَبدم كشحة 

ا٤بوارد االقتصادية، كما أهنا )ا٤بخطوط( تناكلت ا١بانب االجتماعي يتضح ذلك من خبلؿ 
 سائدة ُب ٦بتمعو. تطرؽ ا٤بؤرخ ا١برموزم للعادات كالتقاليد الٍب كانت

كجانب آخر يكتسب قدران من األٮبية، أال كىو ا١بانب العلمي، يتضح ذلك ُب ذكر 
ا٤بؤرخ لعدد كبّب من العلماء كالفقهاء الذين عاصركا اإلماـ القاسم، كتدكينو للعديد من 

 الرسائل الٍب كاف يبعثها اإلماـ إٔب أكالده حاثان فيها إياىم بضركرة طلب العلم.

 تويات ا٤بخطوطة)ب( ٧ب
 األكضاع السياسية -1

يعترب اإلماـ القاسم بن ٧بمد من اىم الشخصيات اليمنية ُب تاريخ اليمن ا٢بديث، حيث 
برز كشخصية سياسية مع بداية القرف السابع عشر ا٤بيبلدم، الذم شهد منعطفان تارٱبيان 

 ثمانيْب.ىامان ٛبثل ُب احتداـ الصراع بْب اليمنيْب )اإلماـ القاسم( كالع
اىتم ا٤بؤرخ ا١برموزم بالتطرؽ إٔب دعوة اإلماـ القاسم لئلمامة، كالصعوبات الٍب كاجهها 



قبل إعبلف دعوتو، كما حرص على اإلسهاب ُب تناكؿ ثورة اإلماـ ُب مراحلها )هنضاهتا( 
األربع، كالعوامل الٍب أدت إٔب قيامها، كيشّب ا١برموزم إٔب كيفية استغبلؿ اإلماـ فساد 

كضاع العامة ُب كالية اليمن جراء السياسة الٍب انتهجها العثمانيوف ُب كل جوانب األ
ا٢بياة، خاصة االقتصادية منها كاالجتماعية، لكسب كالء كتأييد األىإب ُب مناطق 

الشماؿ ا١ببلي لئلنضواء ٙبت راية الثورة. كبٌْب السياسة الٍب اتبعها اإلماـ مع ىؤالء من 
دة الٍب بعثها إٔب زعماء القبائل، كالٍب ٞبلت ُب طياهتا ا٤ببادئ العامة خبلؿ الرسائل العدي

 لثورتو، كإلذكاء ركح ا٤بقاكمة لدل األىإب كحثهم على الثورة ضد العثمانيْب.

ٍب عمد اإلماـ القاسم إٔب اٚباذ شهارة مقران لدعوتو ألٮبية موقعها االسَباتيجي كليوجو منها  
عسكريْب إٔب غالب مناطق الشماؿ ا١ببلي لبسط نفوذه، كذلك رجاؿ إمامتو كقادتو ال

ككاف ىؤالء قد لعبوا أدكاران أساسية أثناء اإلعداد لدعوتو كمد نطاؽ تأثّبىا، كلقد أكضح 
ا١برموزم أف اإلماـ قد تنقل بعد حصار العثمانيْب لشهارة بْب عدد من مناطق الشماؿ 

ة إٔب أف استقر ُب هناية األمر مرة ا١ببلي خبلؿ سنوات ثورتو كىي السودة كبرط ككادع
 أخرل ُب شهارة كقد مثلت ا٤بناطق اآلنفة الذكر مواقع اسَباتيجية ٤بد نفوذه.

كأشار مؤرخنا كذلك إٔب موقف القول اليمنية ا٤بعارضة لدعوة اإلماـ القاسم، كىم غالبان 
٠باعيلي، من بقايا األمراء الزيديْب من أسرة اإلماـ شرؼ الدين، كأتباع ا٤بذىب اإل

كٙبالفهم مع العثمانيْب ُب سبيل القضاء على الدعوة كإٟباد الثورة. كما تناكؿ السياسة 
الٍب عمد إليها الوالة العثمانيوف الذين عاصرىم اإلماـ القاسم خبلؿ سنوات ثورتو، 
إلضعاؼ صفوؼ ا٤بقاكمة اإلمامية كالقضاء عليها، كبْب مؤرخنا أيضان السياسة الٍب 

ماـ ُب مفاكضاتو مع ا١بانب العثما٘ب لعقد عددو من اتفاقيات الصلح خبلؿ انتهجها اإل
ـ( مع سناف باشا، كصلح سنة 1606/ ى1015مراحل ثورتو، كىي صلح سنة )

ـ( مع جعفر باشا 1616/ ى1025ـ( مع جعفر باشا، كصلح سنة )1607/ ى1016)
اشا. كالذم أفضى إٔب ـ( مع الوإب العثما٘ب ٧بمد ب1617/ ى1028كانتهاءن بصلح سنة )



االعَباؼ بو كحاكم فعلي من قبل السلطنة العثمانية ٤بناطق الشماؿ ا١ببلي الٍب ٙبت 
 نفوذه.

كقد رسم ا١برموزم صورة متكاملة عن الكيفية الٍب عمد إليها اإلماـ القاسم إلٟباد 
إٔب إقليم حركات التمرد كالعصياف الٍب قامت ضده، فيذكر لنا مثبلن أف اإلماـ أرسل قوات 

صعدة للقضاء على عبد اهلل بن علي ا٤بؤيدم الذم أعلن لنفسو اإلمامة. كما أنو دفع 
بقواتو إٔب إقليم صعدة كذلك إلٟباد التمرد الذم قاـ بو ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بؤيدم، 

حٌب ال ٙبدث تلك التمردات  -كقتئذ-ككانت إجراءاتو تلك ضركرة حتمية أملتها الضركرة 
كان ُب صفوؼ مؤيديو كأنصاره، باإلضافة إٔب قواتو خبلؿ ثورتو ضد خلخلة كإربا 

العثمانيْب، كلقد اتبع اإلماـ السياسة نفسها إلحباط ٛبرد ناصر صبح الغربا٘ب الذم أعلن 
اإلمامة لنفسو ُب إقليم ا٢بيمة قبيل كفاة اإلماـ بقليل، كيتضح ذلك من خبلؿ الرسالة الٍب 

م فيها من اتباع الغربا٘ب كٓب يكتف اإلماـ بتحذيراتو تلك بل كجهها إٔب قبائل ا٢بيمة حذرى
أرسل قوة عسكرية إٔب ا٢بيمة للقضاء على ٛبرد الغربا٘ب كإعادة االستقرار كا٥بدكء إٔب 

 مناطق نفوذه ُب إقليم ا٢بيمة.
كيذكر لنا مؤرخنا ٭بوذجان آخر من أشكاؿ التمردات، ٛبثل ُب موقف الطائفة اإل٠باعيلية، 

لية ٛبركزت ُب بعض جباؿ حراز إٔب الغرب من صنعاء، كُب ٪براف بأقصى مشاؿ كىي أق
 -على طوؿ تاريخ األئمة ُب اليمن-اليمن. ككاف ىؤالء ٲبثلوف ٗبواقفهم العدائية لؤلئمة 

مصدر إزعاج كقلق لسلطة اإلماـ كنفوذه، كقد استخدـ اإلماـ ضد ىؤالء كسائل التهديد 
تضح ذلك جليان من خبلؿ رسائلو الٍب كاف يبعث ّٔا كالوعيد لدعاة ىذا ا٤بذىب، ي

 لؤلىإب.

أما بالنسبة للناحية اإلدارية، فقد نالت جانبان من اىتمامات اإلماـ القاسم، فمن الواضح 
أف تسيّب أمور األقاليم كا٤براكز اإلدارية التابعة لنفوذه، ٓب تكن ٚبرج عن دائرة سلطتو 

كبار رجالو، كالذين أككل ٥بم )اإلماـ( إدارة شئوهنا، اإلمامية، يساعده ُب ذلك أبناؤه ك 



ككاف ىؤالء على اتصاؿ مباشر بو من خبلؿ ما يصلهم من أكامره كتوجيهاتو الٍب ٰبثهم 
 فيها على رعاية مصاّب األىإب كتسيّب شئوف حياهتم.

كإذا ما انتقلنا إٔب ا٢بديث عن ا١بيش، سنجد أف السّبة ٓب تشر إٔب قياـ جيش منظم 
ا٤بعُب الصحيح، بل كاف عبارة عن فرؽ عسكرية من القبائل باإلضافة إٔب تلك الفرؽ ب

القبلية الٍب كانت تبادر إٔب اال٬براط ُب صفوؼ القوات األساسية عند ا٢باجة إليها، 
كيتضح أف اإلماـ كاف ىو السلطة ا٤بطلقة على ا١بيش، فيما أسند مهمة قيادة كتنظيم 

 نائو ككبار رجاؿ إمامتو.كصرؼ ركاتب ا١بنود إٔب أب

 السياسة ا٣بارجية -ب
ٓب  -كما ٤بسنا ُب مطالعتنا ٥با-للحديث عن السياسة ا٣بارجية، ٲبكن القوؿ أف السّبة 

سول عبلقة مع  -حينئذ-تشر إٔب إقامة عبلقات بْب اإلماـ كالدكؿ العربية كاإلسبلمية 
٤بتبادلة بْب أشراؼ مكة أشراؼ مكة ك"جيبلف كديلماف" يتضح ذلك من خبلؿ الرسائل ا

ـ( قاـ اإلماـ بإرساؿ 1598/ ى1007كاإلماـ القاسم. حيث ذكر ا١برموزم أنو ُب سنة )
-رسالة إٔب الشريف حسن بن ٭بي كإخوتو يشرح لو فيها تطورات األحداث ُب بلده 

الصراع مع العثمانيْب بشكل عاـ، كٛبرد عبد اهلل ا٤بؤيدم، الذم أعلن لنفسو  -كقتئذ
ة كالفتنة الٍب حدثت جراء ذلك ُب صفوؼ األىإب ُب إقليم صعدة، كقد ضمن اإلمام

الرسالة مناشدة لشريف مكة ٤بؤازرتو ضد الداعي ا٤بؤيدم.. حيث قاؿ: "...ٍب إنٌا ندعوكم 
إٔب اهلل كإٔب رسولو، كإٔب جهاد أعداء اهلل، كإحياء سنة رسوؿ اهلل، كإماتت بدعة أعداء 

 اهلل".

 صاديةاألكضاع االقت -2
ٓب يغفل ا٤بؤرخ ا١برموزم تناكلو ا٢بالة االقتصادية ُب الببلد، فهو قد تقص الزراعة كمواسم 
األمطار كحاالت ا١بدب كالقحط الٍب شهدهتا غالب أقاليم اليمن، حيث حوت السّبة 

 بْب دفتيها مادة ال بأس ّٔا عن ىذا ا١بانب.



 ؿ آّاالت التالية:كلتوضيح ما ذىب إليو ا٤بؤرخ ا١برموزم، نورده من خبل
 آّاؿ الزراعي. -أ

 آّاؿ التجارم. -ب
 ا١بانب العمرا٘ب. - ج
 آّاؿ الزراعي: -1

يتضح لنا أف ا٤بؤرخ ا١برموزم، استوَب إٔب  -موضوع الدراسة-من خبلؿ استقرائنا للسّبة 
شماؿ حد ما تناكلو عن ا١بانب الزراعي. كنستطيع القوؿ أف ا٢بركب الٍب شهدهتا مناطق ال

ا١ببلي كانت سببان رئيسان ُب تد٘ب ا٤بوارد الزراعية خاصة مع ترؾ األىإب االىتماـ ٗبدرجاهتم 
الزراعية أك االعتناء ّٔا نتيجة لعدـ األماف كاالستقرار جراء احتداـ الصراع بْب ا١بانب 

كيد اإلمامي كالقوات العثمانية خبلؿ مراحل ثورة اإلماـ القاسم. لكن ىذا ال يعِب بالتأ
 ترؾ الناس الزراعة مصدر قوهتم األساسي.

كيبدك أف شحة األمطار ُب ا٤بناطق الشمالية، كانت أف أدت إٔب حدكث أزمات غذائية 
)٦باعات( يتزامن معها بالتإب ارتفاع أسعار األغذية ٔبميع أنواعها خاصة منها مادة 

ـ( 1607/ ى1015)ا٢ببوب، يتضح ذلك جليان حينما يذكر ا١برموزم أنو ُب خبلؿ سنة 
أدت شحة سقوط األمطار إٔب ضعف ُب إنتاج ٧بصوؿ ا٢ببوب، األمر الذم أدل إٔب 
ارتفاع أسعاره ... حيث يقوؿ: "..ككاف الطعاـ قليل الوجود مرتفع السعر.." كىو ُب 
جانب آخر يذكر كذلك أف انعداـ األمطار كشحتها أدت بالتإب إٔب حدكث قحط 

ـ( ككادت مادة 1618/ ى1028مالية عقب صلح )كجدب ُب غالب ا٤بناطق الش
ا٢ببوب تنعدـ ُب األسواؽ نتيجة الرتفاع سعرىا...فيقوؿ: "كارتفعت األسعار، ككاد الطعاـ 

 ييعدـ..".
كما أف مناطق كسط الببلد )ذمار كإب( كالٍب كانت ٛبثل على الدكاـ ا٤بخزكف األمِب 

قحط كا١بدب جراء شحة سقوط للمواد الغذائية ُب اليمن قد ضرّٔا ىي األخرل ال



األمطار، كلعل ذلك يتضح جليان حْب ذكر ا٤بؤرخ ا١برموزم أحواؿ تلك ا٤بناطق بعد زيارتو 
ـ( ككاف حاضران أحد ٦بالس 1618/ ى1028ألىلو ُب بِب جرموز )ُب إب( عقب صلح )

عليو اإلماـ القاسم، كقد سألو عن أمور الناس ىناؾ فقاؿ: "...فلما عدت إليو سبلـ اهلل 
سألِب عن ا٤بشارؽ فحملِب ما شاىدت من أحوا٥با أف قلت صا٢بة من الشمس كالريح 

 كأما ا٤بطر فبل عهد ٥با بو...".

ك٩با ال شك فيو أف األزمات الغذائية، كما يصاحبها من ترد ُب أكضاع األىإب، تؤدم إٔب 
ا قد ينتج عنو معاناة ىؤالء بل كرٗبا إٔب تذمرىم أك تولد فيهم حالة من اليأس كىو م

اضطراب أحوا٥بم، كلعل ذلك يتضح ما جاء على لساف اإلماـ نفسو عندما كاف ُب كادعة 
ـ( كقد أصأّا شدة ا١بدب جراء عدـ سقوط األمطار 1618/ ى1028قبيل صلح )

فخشى اإلماـ أف يؤثر ذلك على ٛباسك األىإب ىناؾ، فسنجده يقوؿ، كما ذكر ذلك 
اس أنو إذا ٓب ٰبصل ا٤بطر يقنطوف ٤با قد خالطهم من ا١برموزم: "..خشيت على الن

 الشدة..".

ما ىي اإلجراءات الٍب اٚبذىا اإلماـ  -السابقة الذكر-إزاء تردم األكضاع االقتصادية 
القاسم بشأف تلك األزمة..؟ لعل اإلجابة تتبْب فيما ذكره ا١برموزم أف اإلماـ قد كضع 

ان كحلوالن كفيلة، كلو بصورة مؤقتة ٤بواجهات تلك ٘باه مثل ىذه الصعوبات كاألزمات تدابّب 
الصعوبات، فهو )اإلماـ( قد كاجو األزمة االقتصادية الٍب حلت بأغلب مناطق الشماؿ 

ـ( بأف طلب من ا٤بناطق الٍب ٓب يصبها القحط سرعة 1618/ ى1028ا١ببلي ُب عاـ )
احملتاجْب ُب تلك ا٤بناطق الٍب  ا٤ببادرة ُب إرساؿ اإلمدادات الغذائية إٔب شهارة لتوزيعها على

تضررت جراء شحة األمطار كندرهتا.. حيث يقوؿ: "كاحتاج اإلماـ عليو السبلـ إٔب 
ا٤بعاكف الكثّبة..". كما أنو قاـ بتوزيع ا٢ببوب على ا٤بتضررين من ٨بازف ا٢ببوب الٍب كانت 

كبو مع العثمانيْب. كالٍب كاف يتخذىا احتياطان أمنيان خبلؿ حر -٩بتلئة با٢ببوب ُب شهارة 
خاصة كقد قدـ إٔب شهارة كما يذكر ا١برموزم: "كثّبان من الضعفاء" من ا٤بناطق آّاكرة 



طلبان للغذاء لتأمْب معيشتهم، كقد عمد اإلماـ كذلك بعد أف نفد ٨بزكنو من ا٢ببوب إٔب 
 طلب ا٢ببوب من ا٤بناطق الٍب ٓب يضر ّٔا ا١بفاؼ، يتضح ذلك ُب رسالة بعث ّٔا إٔب

أحد كجهاء منطقة ا٤بداير قاؿ فيها، كما يذكر ا١برموزم: "...حصل ا٣بلل العاـ فأقرضنا 
 ما ٘بد من الطعاـ..".

جانب آخر يبْب اىتماـ اإلماـ بآّاؿ الزراعي، يتمثل ُب استصبلحو للودياف الزراعية 
اإلماـ لغرض زراعة األراضي الٍب ٛبتد على ضفاؼ ىذه الودياف كىو ما يتضح عندما عمد 

، ككذلك  إٔب إصبلح كادم صومل الواقع إٔب الغرب من منطقة عذر القريبة من األىنـو
كادم كعر من أعماؿ بطنة حجور، كلقد قاـ عقب عملية استصبلح ىذين الواديْب 

 بزراعة: "النب كالقندر كاألرز..".
 آّاؿ التجارم: -ب

وضيحات تشّب إٔب ا١بانب ُب حقيقة األمر ٓب تذكر السّبة ُب ما بْب دفتيها أم ت
التجارم، كلعل اىتمامات اإلماـ السياسية كالعسكرية خبلؿ مراحل ثورتو كانت قد أبعدتو 

مع  -حينئذ-إٔب حد ما عن إبداء أم اىتماـ با١بانب التجارم، نتيجة ا٢بركب القائمة 
 العثمانيْب كالٍب حالت دكف ٙبقيق ذلك.
عابرة بعض ا١بوانب التجارية، أظهرت على ما إال أننا نلمس أف مؤرخنا قد ذكر بصورة 

اىتماـ يذكر لئلماـ ُب ىذا ا١بانب، فهو )اإلماـ( قد أمر ببناء ٠بسرة ُب  -للباحث-يبدك 
ا٥بجر: "قل مثلها ُب العمائر.. كىي معلومة فإف أىل النظر ُب العمائر يقولوف إف ىذه 

ناء البديع كما كصفو ا١برموزم السمسرة ...من عجائب اليمن...". كيتأكد لنا من ىذا الب
أف السمسرة كاف الغرض من إنشائها ىو استقباؿ الوفود الٍب كانت تصل إٔب اإلماـ 

 ككذلك التجار للسكن كالراحة فيها.

كما أشرنا سابقان ُب -كلقد أبدل اإلماـ ُب جانب آخر اىتمامان ملحوظان ُب زراعة النب 
ٛبثل  -كقتئذ-احملاصيل السلعية الٍب كانت كىو من  -معرض حديثنا عن ا١بانب الزراعي



 -للباحث-موردان اقتصاديان ىامان جراء عائداتو ا٤بالية. كونو يصدر إٔب خارج الببلد، كيبدك 
 أف ىناؾ ٘باران اعتمدىم اإلماـ كوسطاء لشراء ىذا احملصوؿ.

كلتدعيم جانبو االقتصادم فقد أمر اإلماـ خبلؿ إقامتو ُب السودة ُب عاـ 
ـ( بسك عملة خاصة بو، كىي: "الضربة ا٤بنصورية ككانت نصف درىم 1598/ ى1007)

كتب ُب جانب منها: ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل، كُب ا١بانب اآلخر ا٠بو عليو السبلـ 
كالتاريخ.." فكاف ٥بذه العملة كما يذكر ا١برموزم ركاجان كبّبان حيث تداكلت بْب أكساط 

 الناس.
 ا١بانب العمرا٘ب

ىتم مؤرخنا ا١برموزم بذكر األعماؿ العمرا٘ب الٍب قاـ ّٔا اإلماـ، فهو يشّب إٔب أف اإلماـ ا
قاـ ببناء: "مسجده ا١بامع ُب ٧بركس شهارة ُب رابع ٧بـر ا٢براـ عاـ ٟبسة عشر كألف..". 

كأقاـ عددان من األماكن ا٣باصة لطلبة العلم ٔبانب ا١بامع. كما أنو أنشأ السمسرة ُب 
، كنزؿ للوفود كالتجار القادمْب إٔب ا٤بدينة.مدينة ا٥ب  جر شرقي األىنـو

 األكضاع االجتماعية -3
ٓب يغفل مؤرخنا ا١برموزم بْب دفٍب مؤلفو ا٢بديث عن ا١بانب االجتماعي .. فهو قد رصد 

فهو مثبلن قد رسم صورة كاضحة للفئات -أكضاع ٦بتمعو كا٢بياة االجتماعية السائدة 
حسب  -كما ذكرىا ا١برموزم-كٲبكن أف نقسمها  -كقتئذ-ة القائمة كالشرائح االجتماعي

 درجات القرابة كالصبلت كالتعامل العلمي العاـ إٔب طبقات )شرائح( اجتماعية:
 األكٔب: كىي طبقة األشراؼ: "من أىل البيت كشيعتهم األعبلـ".
 الثانية: فهم: "الذين نبلوا ُب خبلفتو ككانوا عيونان ُب أياـ حياتو".

 الثالثة: كىم: "الذين عاصركه من كبار رجاؿ دعوتو".
 الرابعة: كىم: "العيوف من أكابر الشيعة".

 ا٣بامسة: كىم: "الذين تفقهوا ُب أيامو كظهر فضلهم كنبلهم ُب التزاـ أحكامو".



 السادسة: كىم عامة الناس.
لى فهو ع -حينئذ-رصد حركات التمرد كالعصياف الٍب حدثت  -ا١برموزم-كما أنو 

سبيل ا٤بثاؿ يذكر أف عبد اهلل بن علي ا٤بؤيدم أعلن دعوتو كمعارضتو لئلماـ القاسم، كقاـ 
بتأليب عدد من قبائل صعدة حولو، كىو األمر الذم جعل اإلماـ يسارع إٔب كضع حد ٤با 

 دعا إليو ا٤بؤيدم ككبح ٝباح القبائل الٍب انضوت ٙبت تأثّبه.
تمرد كالعصياف كانت ىذه ا٤برة ُب إقليم ا٢بيمة كما أنو رصد حركة أخرل من حركات ال

حيث دعا ناصر الغربا٘ب لنفسو باإلمامة معارضان بذلك دعوة اإلماـ القاسم كٝبع حولو 
عددان من قبائل اإلقليم، ككاف اف عمد اإلماـ إٔب إرساؿ رسائل إٔب قبائل ا٢بيمة ٰبذرىم 

بذلك بل قاـ بإرساؿ قوات  فيها من تقدٙب أم دعم أك مناصرة للغربا٘ب، كٓب يكتف
 عسكرية إٔب اإلقليم لوضع حد لتمرد الغربا٘ب كإلعادة االستقرار كاألمن ىناؾ.

 -حسب ا١برموزم-كُب موضع آخر ٪بد مؤرخنا يورد الَبكيبة القبلية ّٓتمعو حيث برزت 
ُب مناطق الشماؿ ا١ببلي قبيلتاف ٮبا بكيل كحاشد، كظهرت أٮبيتهما بالعديد من الفخوذ 

 كالبطوف ا٤بتحدة كا٤بتفرعة منهما.
أما ُب جنوب الببلد )إقليم تعز( فقد برزت ٦بموعة من قبائل ا٢بجرية مثل قبائل شرجب 

 فيما برزت ُب أقاليم كسط الببلد قبائل رٲبة ككصاب كعتمة كيافع كالرصاص.
هو كلقد دأب مؤرخنا على رصد ٦بتمعو ُب كل حركاتو كسكناتو، كبّب أمورىا كصغّبىا، ف

يصف ُب موضع تقليدان كاف ٲبارسو كبار رجاؿ إمامة القاسم حيث يذكر لنا طريقة لباس 
يوسف ا٢بماطي .. فيقوؿ: "كاف لباس سيدنا عادت بركاتو قطعة من أغلظ ما يكوف من 

 غزؿ أمو كأىلو كعمامتو قطعة منها ال يزيد ..".
يذكر )على سبيل  كنلمسو ُب جانب آخر يرصد نشاطات بعض ا٤بذاىب الدينية، فهو

ا٤بثاؿ( موقف اإلماـ القاسم من الطائفة اإل٠باعيلية كدعوتو الناس للتصدم ٥بذه الطائفة، 
قد دكف ُب مؤلفو العديد  -مؤرخنا-٨بافة أف يتسع ٧بيط دائرهتا ُب أكساط آّتمع. فهو 



فيها من رسائل اإلماـ خاصة با٤بذىب اإل٠باعيلي. منها )على سبيل ا٤بثاؿ( رسالة ٰبذر 
الناس من اتباع ىؤالء حيث يقوؿ: "..إنا ٫بذركم من الفرقة الباطنية..". كقد دعا اإلماـ 
إٔب حضر نشاطات ىذه الطائفة، بل كدعا إٔب استباحة دمائهم كأموا٥بم: "الواجب على 

 ا٤بسلمْب استباحة دمائهم كأموا٥بم..".

 األكضاع العلمية -4
بْب ا١بانبْب اليمِب )اإلمامة( كالعثمانيْب كا٤بتمثلة  -كقتئذ-رغم الظركؼ السياسية القائمة 

ُب احتداـ الصراع بينهما خبلؿ ثورة اإلماـ القاسم ُب مراحلها األربع، إال أننا ٪بد اف 
حيث أكٔب اإلماـ  -كما يذكر ا١برموزم-ا٤بخطوطة قد تناكلت بْب دفتيها ا١بانب العلمي 

و كمرجعية ذلك ىو أف اإلماـ نفسو كاف أحد العلم كالعلماء النصيب األكرب من اىتمامات
علماء زمانو، فقد برع ُب علـو الدين، ككاف كاحدان من جهابذتو تدلنا على ذلك كثرة 

 مؤلفاتو منها )األساس( ُب األصوؿ، ك)االعتصاـ( ُب الفقو ..كغّبىا كثّب.
)اإلماـ كلعل ذلك االىتماـ يتضح من خبلؿ رصد مؤرخنا رسالة لئلماـ إٔب كلده ٧بمد 

ا٤بؤيد باهلل( ٰبثو فيها على طلب العلم .. حيث يقوؿ: "...عليك ٗببلزمة العلم كطلبو فإنو 
أكرب من الفرائض... ك٩با تستعْب بو على ٙبصيل العلم ترؾ حب الدنيا كاالشتغاؿ ّٔا ... 

الة كاعلم يا بِب أ٘ب ٓب آمرؾ بالعلم إال أنو من أعظم الطاعات ٢باجتنا إليو.." كىو ُب رس
على طلب العلم فيقوؿ:  -عندما كاف أمّبان على إقليم صعدة-أخرل ٰبث كلده أٞبد 

"..ال يَبؾ طلب العلم على سبيل االستمرار.. كٯبعل لو لذلك أكقاتان .. كال يكن جلساؤه 
 إال أىل العلم ك٧باسن العرب..".

ن األماكن ا٣باصة كقد رصد مؤرخنا ُب سّبتو قياـ اإلماـ ببناء جامع شهارة كإقامة عدد م
 ىي مراكز تلقي العلم. -كقتئذ-لطبلب العلم ٔبانب ا١بامع. ككانت ا٤بساجد 

كٓب يقتصر ذكر ا١برموزم على اىتمامات اإلماـ با١بانب الديِب كحسب، بل تعداه إٔب 
جوانب أخرل كثّبة مشلت األدب، فهو قد ألف الشرح على ا٢باجبية ُب النحو، كما كاف 



عندما أعلن عبد اهلل -أكرد مؤرخنا بعضان ٩با قالو ُب إحدل قصائده  يقرض الشعر، كلقد
 حيث قاؿ: -ا٤بؤيدم إمامتو ُب صعدة

 عجبان ٤بن يدعي تبحر عآب
 

 يدعو ليطفي نور رب عآب
 

 إف تأتو بشرل العلوج فبشر
 

 ككأنو قد حاز غنم الغاٖب
 

 كيقوؿ إف الَبؾ من أعوانو
 

 ُب حرب عدؿ باإلمامة قائم
 

ىتمامو )اإلماـ( بالشعر يفسر تصدر الشعر ُب العديد من ا٤بناسبات الٍب رصدىا كلعل ا
ا٤بؤرخ ا١برموزم ُب ٨بطوطتو كىي دليل على ازدىار األدب كبالذات الشعر حيث احتل 

 موقع الصدارة بْب غّبه من األجناس األدبية األخرل.
كر عدد غّب قليل من ك٘بدر اإلشارة أف ا٤بؤرخ ا١برموزم قد ضمن بْب دفٍب ٨بطوطتو ذ 

 العلماء الذين عاصركا اإلماـ القاسم بن ٧بمد.

 الظواىر الطبيعية -5
ٓب يقف مؤرخنا ُب ٨بطوطتو ُب تناكؿ ا٤بوضوعات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية 

كالعلمية بل تعداىا إٔب رصد الظواىر الطبيعية كسّب النجـو على سبيل ا٤بثاؿ. فهو قد تتبع 



ـ( فيقوؿ: "طلع النجم ذك الذنب كصفتو أنو 1618/ ى1028جـو ُب سنة )سّب أحد الن
طلع ٪بم مع الفجر لو رأس كالسناف ا٤برتفع كلو نور يطلع قبلو، ٍب ال زاؿ يطلع حٌب انتهى 

إٔب ٫بو ثلث السماء أك يزيد، كىو يطلع قبل الفجر نوره كل يـو حٌب انتهى إٔب ما ذكرناه، 
منو من فوقو كطاؿ نوره ٫بوان من منزلو كأقل كبقيت ىذه النجـو ٍب طلع بعد أياـ ٪بم أصغر 

 آية يشهدىا العآب..".
ىكذا ٪بد أف مؤرخنا ا١برموزم قد استوَب ُب ٨بطوطتو ذكر كقائع األحداث ٤با شاىده أك 
نقل إليو من أخبارىا خبلؿ معاصرتو لفَبة اإلماـ القاسم بن ٧بمد، كىو األمر الذم يبْب 

اقتضتها الضركرة لدراسة كٙبقيق )النبذة ا٤بشّبة( إلخراجها إٔب حيز الوجود األٮبية الٍب 
كألٮبيتها الٍب اكتسبتها الفَبة الزمنية الٍب أرخت ٥با، كىي بالتأكيد كاحدة من أىم الفَبات 

 ُب التاريخ اليمِب ا٢بديث. -كما ذكرنا ُب بداية الدراسة التمهيدية-الزمنية 

 منهج التحقيق
يو أف الغرض من ٙبقيق أم ٨بطوط ىو ضبط نصو كما أراده صاحبو. كرٗبا ٩با ال شك ف

 تدخل قلم احملقق ُب إجراء تصحيحات عليو ليضعها ُب ا٥بوامش.
موضوع -كلقد اتبعت، عند ٙبقيقي ٨بطوطة )النبذة ا٤بشّبة إٔب ٝبل من عيوف السّبة( 

حيث اعتمدت عند  أصوؿ كقواعد ا٤بنهج العلمي ا٤بتبع ُب ٙبقيق النصوص، -الدراسة
ٙبقيق ا٤بخطوطة ثبلث نسخ كاف أف اخَبت أفضلها ألسباب بينتها ُب معرض حديثي عن 

 نسخ ا٤بخطوط.
كمن األٮبية ٗبكاف أف أكرد بعض الصعوبات الٍب صادفتِب خبلؿ عملية التحقيق، كٛبثل 
ذلك ُب كجود بعض الكلمات ا٤بهملة التنقيط كالٍب درجت حيا٥با أف عمدت كتوخيان 
للدقة كاألمانة العلمية بنقلها عن طريق فك رموزىا كتقريبها إٔب معانيها الصحيحة بعد 
إجراء ا٤بقارنة عليها ُب النسخ األخرل. فيما تركت الكلمات الٍب ٓب أستطع فك رموزىا  

 كما ىي بر٠بها، مع اإلشارة إٔب ذلك ُب ا٥بامش بعبارة: )كذا ُب األصل(.



ة فقد قمت باستخراج السنوات ا٤بيبلدية ا٤بصادفة لتلك أما فيما ٱبص السنوات ا٥بجري
 السنوات كجعلها بْب ٧بصورتْب، كمن ٍب كضعها ٔبانب السنوات ا٥بجرية ُب ا٤بًب.

أما بالنسبة لؤلخطاء النحوية كاللغوية، فلم أصحح منها إال ما كاف ٨ببلن با٤بعُب أك اقتضت 
على إٮباؿ )ا٥بمزة( حيث ٓب يضعها ُب  الضركرة إٔب ذلك، على سبيل ا٤بثاؿ دأب ا١برموزم

مكاهنا الصحيح مثل: فقاىا )فقائها(، كُب مكاف آخر عمد مؤرخنا على ٚبفيف ا٥بمزة 
حيث كتب بدالن عنها ياءن كما ُب كلمة قبايل )قبائل(. كىو ما ٓب أذىب إٔب تغيّبه بل 

كضحت ذلك ُب تركتو كما جاء ُب ا٤بًب كوف ىذه الكلمات تعود إٔب لغة العصر، كقد أ
 ا٥بوامش مرة أك مرتْب مع اإلشارة إٔب أف ذلك لن يتكرر.

فيما كضعت بعض الكلمات أك ا٤بواضع أك التواريخ الٍب أضيفها من النسخ األخرل إٔب 
 النسخة الٍب اعتمدت عليها بْب ٧بصورتْب معقوفتْب مع اإلشارة إٔب ذلك ُب ا٥بوامش.

( أك 7سقطت لدل ناسخ ا٤بخطوط ككضع إشارة ) أما بالنسبة للكلمات أك العبارات الٍب
)صح( كقد كضعت على جوانب كرقات ا٤بخطوط فقد قمت بوضعها مكاهنا الصحيح مع 

ٗبا يتوافق -اإلشارة إٔب ذلك ُب ا٥بوامش إٔب ذلك قمت بتصحيح األخطاء اإلمبلئية 
عض على سبيل ا٤بثاؿ عمد الناسخ على رسم ب -كأسس الكتابة ا٤بتداكلة ُب عصرنا

الكلمات بالرسم القرآ٘ب مثل )صلوات، زكوات( حيث قمت بكتابتها صحيحة فصارت 
 )زكاة، صبلة(.

كلقد قمت كذلك بالتنبيو إٔب األخطاء كاللحن عند مؤرخنا ا١برموزم، حٌب ال يظن 
القارئ، أف ما كتبو ا٤بؤرخ ىو عْب الصواب حيث عمدت ُب مثل ىذه ا٢باالت إٔب 

 ة ُب األصل مع اإلشارة إٔب ذلك ُب ا٥بوامش.تصحيح ما تطلبتو الضركر 

كقد ًب كضع تلك العبارات بْب حاصرتْب معقوفتْب من لدينا ليكتمل بذلك ا٤بعُب، مع 
 اإلشارة ُب ا٥بوامش ّٔذه العبارة "كىو ٢بن كقومناه".

ك٤با ٓب يضع ا٤بؤرخ أم عناكين ُب ٨بطوطتو ىذه بل كضع عناكين لفصوؿ طويلة فقد قمت 



كين جانبية ككضعتها بْب حاصرتْب معقوفتْب تسهيبلن للقارئ كجريان على عادة بوضع عنا
ا٤بؤلفْب ُب التحقيق، مع اإلشارة إٔب مثل ذلك ُب ا٥بوامش كالتنويو بالعبارة التالية: )العنواف 

 من لدينا( مرة أك مرتْب كلن نشر إٔب مثل ذلك.
كرقات ا٤بخطوط كاف الغرض منها  أما بالنسبة ٤با درج عليو الناسخ من ترؾ بياض ُب بعض

تثبيت أبيات شعر أك رسائل، كٓب يتحصل عليها خبلؿ عملية النسخ فَبكها )بياض( فهو 
على سبيل ا٤بثاؿ كاف يورد مناسبة قيل فيها أبيات من الشعر فإذا ما انتهى من حديثو يورد 

مر الذم أشرت إليو ىذه العبارة: "كما قيل فيها من األشعار" كال يأٌب بالقصيدة، كىو األ
بوضع نقط على السطور أثناء النسخ كاضعان إياىا )النقط( بْب حاصرتْب معقوفتْب 

].......[ لنذكر ُب ا٥بامش أف ما بْب ا٢باصرتْب ُب األصل بياض مع اإلشارة إٔب مقدار 
 ذلك البياض ُب كرقة ا٤بخطوط.

٤بصطلحات ككذلك ٚبريج كما أ٘ب ضمنت رسالٍب تعريف لكل أ٠باء األعبلـ كا٤بواضع كا
اآليات كاألحاديث، تاركان بعض األماكن الٍب ٓب أجد أم تعريف ٥با ُب ا٤بصادر، سواء  

كانت )معجم القبائل كالبلداف للحجرم(، أك)صفة جزيرة العرب للهمدا٘ب( أك )معجم 
ماكن البلداف كالقبائل اليمنية، إلبراىيم ا٤بقحفي(، كلعل تلك األماكن قد اندثرت أك أهنا أ

 صغّبة أك غّب مأىولة بالسكاف حاليان، فكاف أف أغفلتها ىذه ا٤براجع.

أما بالنسبة لآليات القرآنية، فقد أشرت ُب ا٢بواشي إليها بعبارة )األية ) ( من سورة ) (( 
كاضعان رقم اآلية أك السورة بْب قوسْب صغّبين، كفيما يتعلق باألحاديث النبوية الشريفة 

 شارة إٔب أكثق ا٤براجع كأكثرىا أٮبية.فقد اقتصرت على اإل
 يلي ىذا التحقيق.

 نص الكتاب
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

 رب أسألك اإلعانة



ا٢بمد هلل حق ٞبده، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا ٧بمد رسولو كعبده، كآلو كصحبو من 
 بعده، كبعد:

كفقو -ن ٧بمد ا١برموزم فلما طالع راقم األحرؼ الفقّب إٔب اهلل الغِب: ا٢بسن بن ا٤بطهر ب
على ىذه السّبة الفائقة، كالنبذة اللطيفة  -اهلل بأحسن التوفيق كىداه إٔب كاضح الطريق

الرائقة، ا١بامعة لغرر األخبار من أخبار الغرر، كسّبة األخيار أخيار السّب، احمليْب ٤با 
دين مناران، اندرس كعفا من سنن جدىم ا٤بصطفى، كآلو الكراـ ا٢بنفاء، الذين شادكا لل

كأظهركا للحق آثاران، كعمركا من معآب اإلسبلـ ما درس كاهنار، كأسسوا للدين بيوتان ٘برم 
من ٙبتها األهنار، كطلعت مشوس فضلهم ُب مد٥بمات ا٤بظآب، فأزالت تلك ا٢بنادس، 

كاىتدل ّٔا من اىتدل فسلم عن موجبات الردل كلبس أفخر ا٤ببلبس، كصلت سيوفهم 
البغي ككربت، فصغرت كل كبّب منهم كعظمت كل صغّب من أىل ا٢بق  ُب ىامات أىل

 ككربت.
 كصاركا لنار ا٢برب كا٢بطب الذم .... تناؿ فما تزداد إال تلهبا

 كصالت عليهم أسد غاب فحكموا .... بأعناقهم بيض الصواـر كالصبا

ا فخرت أعناقهم ٥با خاضعْب، كما برحت ّٔم ساجدة، كتبل كل منهم سورة ا٢بشر ٤ب
ظلت األرض بو مائدة، كأمطرت عليهم السيوؼ عذابان كبيبلن، فقاؿ كل منهم: يا ليتِب 

اٚبذت مع الرسوؿ سبيبلن، يا كيلتا ليتِب ٓب أٚبذ فبلنان خليبلن، كجرمت أفعا٥بم الٍب ما 
انفكت على التمييز منصوبة ُب ا٤باضي، كقطع كل موصوؿو منهم با٤باضي، كالعـز ا٤بضارع 

ت إليهم أيدم العوامل قاضب، بقا٘ب دمائهم ٨بضوبة، كبادت الطّب بَبخيم للماضي، كمد
أجسامهم ا٤بفركضة با٤بسنونة فطلت ُب كل ناد مندكبة، كٝبع كل منهم ٝبع التكسّب كجـز 

السبلمة، كألبسوا ثياب التصغّب فباءكا با٢بسرة كالندامة، ك٤با نزؿ ّٔم ذلك الطارؽ ُب 
ىذه كالرٞبن القيامة، كبُب كل منهم على الكسر فلـز البلد، قاؿ كل من سدة البلد 



السكوف، كعلم كل بالفتح كالنصر حْب ظفر ا٤بؤمنوف، قرأ أىل ا٢بق حينئذو }آب، غيًلبىًت 
 الرُّكـي، ُب أىٍدٗبى األىٍرًض{ كلن إف شاء اهلل بعد غلبهم.

 ترٝبة موالنا اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق عليو السبلـ
ماـ اليمن، أبو األئمة األعبلـ: ٰبٓب بن ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم ىو اإلماـ ا٢بجة إ

بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب عليو السبلـ، كلد 
با٤بدينة سنة ٟبس كأربعْب كمائتْب، ككاف قيامو سنة ٜبانْب كمائتْب، كلو ا٤بؤلفات العديدة: 

قو، كىي مذكورة تفصيبلن ُب)الشاُب( لئلماـ ا٤بنصور باهلل عبد من التفسّب، كالتوحيد، كالف
اهلل بن ٞبزة عليو السبلـ، كقد كردت فيو األخبار عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 

كاآلثار عن جده اإلماـ علي بن أيب طالب عليو السبلـ منها: ما ركم عن النيب صلى اهلل 
ذا النهج كأشار بيده إٔب اليمن رجل من أكالدم عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))ٱبرج من ى

ا٠بو ٰبٓب ا٥بادم يأمر با٤بعركؼ، كينهى عن ا٤بنكر، ٰبيي اهلل بو ا٢بق، كٲبيت بو الباطل(( 
. 

كمنها ما ركم عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو أشار بيده إٔب اليمن كقاؿ: 
 اهلل بو الدين((. ))سيخرج رجل من كلدم ُب ىذه ا١بهة ا٠بو ٰبٓب، ٰبيي

كركل مصنف سّبتو عن بشرل رافع رفع ا٢بديث إٔب علي بن أيب طالب عليو السبلـ قاؿ: 
)يا أيها الناس سلو٘ب قبل أف تفقدك٘ب، أيها الناس أنا أحلم الناس صغاران، كأعلمهم كباران، 

ا أعرؼ سائقها أيها الناس إف اهلل تعأب بنا فتح، كبنا ختم، أيها الناس ما ٛبر فتنة إال كأن
فيخرج رجل من عَبٌب ا٠بو اسم نيب، ٲبؤل  -ٍب ذكر فتنة بْب الثماف كمائتْب-كناعقها 

 األرض عدالن كما ملئت جوران...(إْب.

كركم عن ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب عليو السبلـ أنو ما الذا قتل 
مؤلف سّبة ا٥بادم عليو  أىل مصر كبّبىم كظهر، كقد بسط الكبلـ ُب سّبتو كجهاده

السبلـ ٧بمد بن عبيد اهلل، كاإلماـ عبد اهلل بن ٞبزة كغّبٮبا من ا٤بؤرخْب، ككاف كفاتو عليو 



السبلـ يـو األحد لعشر بقيت من ذم ا٢بجة سنة ٜبانية كتسعْب كمائتْب، كدفن يـو 
اإلثنْب قبل الزكاؿ....ُب عدم ا٤بسجد بصعدة، كقربه مشهور 

 ............يومان الثنْب................مزكر...........

 ا٤بنصور باهلل القاسم بن ٧بمد
 

 بسم اهلل الرٞبن الرحيم
 

[ ا٢بمد هلل الذم خلق ا٣بلق ليتفضل عليهم، كجعل خلقو ٥بم إظهاران لقدرتو من 4]ؽ/
غّب حاجة إليهم، كأ٥بمهم معرفتو ٗبا ركبو من العقوؿ الفارقة فيهم، كأرسل إليهم رسلو 

راـ با٤بعجز الذم ىو الدليل عليهم، كجعل اإلمامة للنبوة خلفان لببلغ ما استحفظو الك
لديهم، كأراىم ٧بلها ٗبا ٝبع من الفضائل ُب أىل بيت نبيهم، كأباف الداللة على صاحبها 

 ٗبا جعل فيو من ا٣ببلؿ ا٤بأثورة عن أبيهم، صلوات اهلل كسبلمو عليو كعليهم.
ّبان من أخبار موالنا كإمامنا، ككسيلتنا إٔب ربنا، اإلماـ أما بعد: فإ٘ب كنت ٠بعت كث

األعظم، كا٢بجة هلل سبحانو على أىل عصره من كلد آدـ: ا٤بنصور باهلل القاسم بن ٧بمد 
بن رسوؿ اهلل صلوات اهلل كسبلمو عليو فأخذ النسياف أكثره، فرأيت أف أعلق ُب ىذا 

راؽ اليسّبة توقيعان ٤با أمكن من ا١بمل، ا٤بختصر ما أمكن ٩با بقي، كأجعلو ُب ىذه األك 
كأما اإلحاطة ّٔا فما أبعدىا، كالتفصيل ٥با أبعد من نيل النجـو كعدىا؛ لطوؿ ا٤بدة 

كتأخرنا عنها، كلتفرؽ الوقايع كالقضايا، كالبعوث كالسرايا، ُب أقطار اليمن فإنو عليو السبلـ 
مكة إٔب عدف، ككذا كثّب من األقاليم قاـ كاليمن كلو ٦بتمع للعجم، كال ٨بالف ٥بم فيو من 

ا٣بارجة عنو، كاليعلم أف ملك اليمن قد اجتمع قبل أكاف قيامو عليو السبلـ على عادؿ أك 
جاير، كاجتماعو ٥بم من أياـ ا٤بلقب بالرشيد إٔب التأريخ ا٤بذكور، كمن تأمل السّب 



اـ ا٤بنصور باهلل [ عليو السبلـ كما قاؿ اإلم5كاألخبار كجد صحة ذلك فكانت سّبتو]ؽ
 عبد اهلل بن ٞبزة بن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم:

 فإف سّبت سّبٌب باليقْب
 

 كانت لعمرؾ خّب السّب
 

فصل: كلنذكر نسبو الشريف، كمولده، كنشأتو، كحليتو، كخصايصو، كعلمو، كشجاعتو، 
كرسايلو ككراماتو،  ككرعو، كتدبّبه، كسخاه، كشفقتو على األمة، كصربه كنبذان من مواعظو،

كنبذان من أشعاره، كيسّبان ٩با امتدحو بو أىل اإلجادة، كتعداد عيوف العلماء من أىل 
عصره، كدعوتو كحركبو، كهنضاتو، ككفاتو كموضع قربه سبلـ اهلل كرضوانو على ركحو 

 الطاىرة.

 ]نسبو[
٧بمد بن علي بن  أما نسبو الشريف: فهو اإلماـ ا٤بنصور باهلل القاسم بن ٧بمد بن علي بن

الرشيد بن أٞبد بن األمّب ا٢بسْب بن علي بن ٰبٓب بن ٧بمد بن اإلماـ يوسف األصغر 
ا٤بلقب األشل بن اإلماـ الداعي إٔب اهلل القاسم بن اإلماـ الداعي إٔب اهلل يوسف بن اإلماـ 

ٰبٓب بن  ا٤بنصور باهلل ٰبٓب بن اإلماـ الناصر لدين اهلل أٞبد بن اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق
ا٢بسْب ا٢بافظ بن اإلماـ ترٝباف الدين القاسم بن إبراىيم الغمر طباطبا بن إ٠باعيل 

الديباج بن إبراىيم الشبو بن ا٢بسن الرضي بن ا٢بسن السبط بن علي أمّب ا٤بؤمنْب، كسيد 
الوصيْب، كفاطمة سيدة نساء العا٤بْب، نسب أضوأ من الضيا، كأعذب من شرب ا٤باء على 

 الظما.



 مولده[]
كأما مولده: فمما نقل من خط يده الطاىرة: كجدت ٖبط كالدم تاريخ مولدم أنو كاف ُب 

صفر الثِب عشرة ليلة خلت منو كأحسبو ذكر أهنا ليلة اإلثنْب من سنة سبع كستْب 
 كتسعمائة، عدد التاريخ ىو عدد ]..........[ برتقي كجواد كىب ربك.

 ا٢بمد هلل الكبّب ا٤بتعاؿ.كىذا من باب الفاؿ، فكاف كما قاؿ، ك 
أخرب٘ب حي الفقيو الفاضل العدؿ آّاىد عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل أنو 

أخربه من يثق بو، عن كالدتو عليو السبلـ أنو أخذىا الطلق فدخلت بيتان مظلمان تتوارل 
اهلل، كٓب أفهم من فيو، كأنو ٤با كقع على األرض ٠بعت قوؿ ال إلو إال اهلل ٧بمدان رسوؿ 

ركايتو ىل ىو القايل أك غّبه، كأيهما كاف فيو داللة على تشريفو كتفضيلو، كأما القاضي 
[ أذانان  6مشس اإلسبلـ أٞبد بن سعد الدين أبقاه اهلل فقاؿ: ك٠بع كذلك أهنا ٠بعت]ؽ/

 كامبلن بألفاظو ا٤بعركفة.

 ]نشأتو[
أهنم تربكوا بو كنذركا لو النذكر، كأما نشأتو عليو السبلـ: فسمعت من بعض أخوالو 

كاعتقدكا فيو ا٣بّب كأنو نشأ معركفان بالطهارة كقوة القلب كالبطش، كذكركا من ذلك أخباران 
حسنة، ك٠بعت من حي الفقيو العدؿ عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل أنو 

هلل تعأب عنو عليو السبلـ أخربىم أنو بلغ عمتو الشريفة الطاىرة أـ الغيث بنت علي رٞبها ا
حدة، كأنو ال يركعو شيء ٩با يركع الصبياف، كأف ُب قراءتو تسهيبلن، فخافت عليو كبعثت 
لو إٔب عندىا، إٔب الرغيل غريب مسور، ككانت مزكجة حي السيد العآب أٞبد بن ا٢بسن 

السبلـ بعد ا٣بطيب،ككاف من أىل ا١باه كاليسار مع العلم الكثّب، ككفد إٔب اإلماـ عليو 
الدعوة، كأمره با٣بطبة كجوابات الفتول، كاعَبض ٤با كاف خطيبان مع أكالد مطهر بن اإلماـ 

شرؼ الدين، كدكلة كوكباف، كلئلماـ جواب على ذلك كما ٠بعتو من القاضي العبلمة 
صفي الدين أٞبد بن سعد الدين أطاؿ اهلل بقاه، ككانت ىذه الشريفة من أىل الفضل 



بها اإلماـ عليو السبلـ ُب السنة الٍب توَب فيها من كوكباف، ككاف ٥با أثقاؿ كالكماؿ، كطل
ك٥با على أىلو كأبنائو ىيبة كما ٠بعناه ُب تلك األياـ، كتوفيت بعد العاـ الذم توُب فيو 

 عليو السبلـ.
نعم فأًب قراءتو عندىا، ككذا أخوىا حي السيد الشهيد عامر بن علي، ضمتو إليها، كقرأ 

 غر من اإلماـ عليو السبلـ كما ٠بعتو بعاـ. كاهلل أعلم.كىو أص

ك٩با أخرب٘ب الفقيو ا٤بذكور ككذا ٠بعت من غّبه أنو دخل سوؽ بيت عذاقة ا٤بعركؼ بسوؽ 
بيت الصميل كىو صغّب مع عمتو كما تقدـ فرأل من فيو صفة الدجاؿ لعنو اهلل مسيح 

رآه غّبه، كأنو كاف يتبعو كينظر إليو كأنو  العْب كامل الصفات ا٤بأثورة فيو، كأنو ٓب ير أحدان 
 استوحش منو كٓب يعد السوؽ ا٤بذكور بعدىا، ٍب قرأ ُب صعدة كغّبىا.

 ]حليتو[
كأما حليتو عليو السبلـ: فكاف ربعة معتدؿ القامة قوم البطش إذا مشى فكاف ٤با ٙبتو من 

نْب كالشفتْب، كاسع األرض حسان إٔب السمن أقرب، أ٠بر اللوف، كاسع ا١ببهة، عظيم العي
الفم، أشم األنف ُب أسفلها دؽ مع الشمم يعلوىا قعرة تزينو كثّبان، طويل اللحية عظيمها، 

فيها غصناف يصبلف سرتو عند القياـ كٛبؤل صدره عند القعود، عبل الذراعْب، أشعرٮبا 
 دجداح البطن.

 ]خصائصو كعلمو[
انو بصفات جده صلى اهلل عليو [ كأما خصايصو عليو السبلـ: فكاف أشبو أىل زم7]ؽ/

كآلو كسلم إذا ذكر اهلل ىو أك غّبه يرل عليو أثر ا٣بوؼ، كتأخذه رعدة، كسيأٌب كثّب من 
صفاتو ككراماتو كأخباره با٤بغيبات ثقة بوعد اهلل كألمارات عرفها ٩با عوده اهلل سبحانو 

 حصو٥با، كما سيأٌب ُب ذكر ٝبل سّبتو.



 ]علمو[
فتقر إٔب بياف، كال إمعاف لطلب الربىاف، فإ٭با ىو أعلم األمة كأما علمو: فمما ال ي

كىاديها، كمعلن الشريعة الغراء كحاميها، كمن نظر ُب طرقو كركاياتو، كمصنفاتو، كجواباتو، 
 كرسايلو، علم صحة ذلك كما تعلم الضركريات.

 ]شجاعتو[
ف، فمما عرفو كأما شجاعتو كرباطة جأشو عند طوفاف الطغياف، كسورة الضراب كالطعا

القريب كالسحيق، كالعدك كالصديق، فكم لو من يـو أشجى عداه، كبدد أعداه، كنشر 
على اإلسبلـ من جورىم رداه، كترل طرفان من ذكر أمهات من ذلك ُب ٝبل سّبتو، كأما 

 األكثر أك اإلحاطة فما أبعده.

 ]كرعو[
 ه.كأما كرعو: فمما يضرب بو ا٤بثل كال يقدر عليو فيما يعلم غّب 

كأما تدبّبه النافع: فمما ال ٰبتاج أف يفرد لو باب؛ لظهوره فاكتفينا ٗبا تراه ُب بعض سّبتو 
 ٗبا أمكن من التفصيل.

 ]سخاؤه[
كأما سخاؤه: فمما يضرب بو ا٤بثل أيضان كال ٱبتلف فيو أحد من أىل العقد كا٢بل، بل كال 

، كإال فظهوره يغِب من أراد أىل السهل كا١ببل، كسيأٌب ُب سّبتو ما يشّب إٔب بعض ذلك
 معرفتو.

ركم أف السيد العبلمة ٧بمد بن عبد اهلل ا٢بوثي ا٤بقيم ُب صنعاء مع العجم، ككاف من 
عيوف العلماء فاسَبسل ُب ٨بالطتهم حٌب كاف ٥بم لسانان كمعوانان، كلو معهم ُب ذلك أخبار 

ئمة ا٥بادين، أنو ٤با سألو  طويلة ال أحب ذكرىا، كاهلل كٕب العفو عن ا٤بقصرين ُب حقوؽ األ
كرباء العجم ُب صنعاء عن اإلماـ عليو السبلـ كقد كصل إليو إٔب شهارة كما أخرب٘ب موالنا 



أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل على ركحو الطاىرة أنو كصل إٔب اإلماـ ُب الصلح الكبّب 
مد أف يكتب ٥بم أخبارىم الذم عقده مع جعفر باشا، كأهنم طلبوا منو يعِب من السيد ٧ب

، فقاؿ: ال يتمكن إال بأف  كسّبهتم ُب اليمن كحركّٔم، كيرسلوف ّٔا إٔب ملكهم ُب الرـك
يكوف ُب حوث ليقرب من أخبار اليمن كالشاـ، كٱبتلط بو من يعرفو القضايا، ففعلوا لو 

بذلك داران قل مثلها ُب حوث ُب أياـ الصلح، كقد رأيتها، كجعلوا ُب أعبلىا 
[ للماء، فخالط اإلماـ عليو السبلـ مع ذلك على أنو يتحقق األخبار، ككذا 8سقايا]ؽ/ال

٩با ال يتهمونو، فكاف من جوابو عليهم أف ىذا الرجل يعِب اإلماـ عليو السبلـ أعجز من 
 صفتو.

أما سخاؤه: فكأنو ال يعقل كال يعرؼ ما فعل، فلقد يعطي الرجل ما عنده كلو، ٍب يستدين 
كلو عاد عليو أك كماؿ قاؿ، كىذا يسّب من بعض صفاتو، كإال فإف سخاه ٩با لو ما كجد 

ال يفتقر إٔب بياف، كال ٱبتلف فيو اثناف، كسيأٌب إف شاء اهلل تعأب ُب ٝبل السّبة ما أمكن 
 من ذلك.

 ]شفقتو[
كأما شفقتو على األمة كحرصو على ىدايتها فسيأٌب إف شاء اهلل تعأب أنو ٓب يقف على 

ال ردىا، كال منكر إال أزالو منذ قدر كبلغ، ٩با أخربنا موالنا اإلماـ ا٤بؤيد باهلل عليو بدعة إ
السبلـ ُب ٦بلس اإلمبلء أنو كاف اإلماـ عليو السبلـ إذا ٠بع بالقبائل كقد أرادكا الوليمة فر 
بأكالده قبل ذلك بأياـ، كأنو ُب بعضها احتملهم كسار ٤بسّبه ٝباعة فمضى ّٔم كاديان ُب 
ببلد حجور ٠باه، فسمع مع حرس الزراعة شيئان من الزمر، فسد أذنو كأمر ٝبيع من معو 

بسد آذاهنم فسمعهم أىل جانب الوادم فاسَبابوا منهم، كتصاٰبوا عليهم خوفان أف يكونوا 
خصومان ٥بم يريدكف غزكىم، كأف اإلماـ عليو السبلـ كأصحابو ٓب يعرفوىم بنفوسهم ٤با  

 ، كذكر قضية معهم كذلك.كانت آذاهنم مسدكدة
كأخربنا السيد العبلمة الفاضل عبد اهلل بن أٞبد بن إبراىيم الشرُب رٞبو اهلل ٗبثل ذلك كثّبان 



 كىو معهم كسيأٌب ما أمكن من ذلك.
كأما صربه عليو السبلـ على الشدايد، كٙبملو ما يوىي األكابد، فَبل ُب ذكر سّبتو كدعوتو 

 ن دكف استقصاء على ٝبلها فضبلن عن تفصيلها.عليو السبلـ اإلشارة إليها م
كأما النبذ من كتبو كمواعظو: فمنها )قولو عليو السبلـ( من كتاب لو بعد حذؼ طرتو: إٔب 

 من اتبع ا٥بدل، كأناب إليو، سبلـ عليكم فإنا ٫بمد اهلل إليكم، أما بعد:

٨بالفتهم على  فإف اهلل أكجب عليكم طاعة أئمة أىل البيت عليو السبلـ، كحـر عليكم
لساف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم حيث قاؿ: ))من ٠بع كاعيتنا أىل البيت فلم 

ٯببها كبو اهلل على منخريو يـو القيامة(( كأنا من ذرية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
[، فعليكم 9أدعوكم إٔب اهلل، كُب شرايط اإلمامة فأنا ا٢بجة عليكم عند اهلل يـو القيامة]ؽ/

ٍنًب اهلل كىًإٍف   ( نػىٍفسه يىاحىٍسرىتىا عىلىى مىا فػىرٍَّطتي ُب جى باالمتثاؿ ألمر اهلل من قبل:}أىٍف )تػىقيوؿى
ا٘ب لىكيٍنتي ًمنى اٍلميتًَّقْبى، أىٍك تػىقيوؿى ًحْبى تػىرىل  كيٍنتي لىًمنى السَّاًخرًينى، أىٍك تػىقيوؿى لىٍو أىفَّ اهلل ىىدى

ٍبتى ًّٔىا  اٍلعىذىابى لىٍو أىفَّ  ٕب كىرَّةن فىأىكيوفى ًمنى اٍلميٍحًسًنْبى، بػىلىى قىٍد جىاءىٍتكى آيىاٌب فىكىذَّ
اًفرًينى{، كال تقولوا أنكم معذكركف لقهر عدككم ألف اهلل يقوؿ ُب  كىاٍستىٍكبػىٍرتى كىكيٍنتى ًمنى اٍلكى

أىنفيًسًهٍم قىاليوا ًفيمى كينتيٍم قىاليوا كينَّا  ٧بكم كتابو: }ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلىًئكىةي ظىاًلًمي
نَّ  ا فىأيٍكلىًئكى مىٍأكىاىيٍم جىهى اًجريكا ًفيهى مي ميٍستىٍضعىًفْبى ُب األىٍرًض قىاليوا أىٓبىٍ تىكيٍن أىٍرضي اهلل كىاًسعىةن فػىتػيهى

}قيٍل ًإٍف كىافى كىسىاءىٍت مىًصّبنا{، كال تقولوا شغلتنا أموالنا كأىلونا ألف اهلل سبحانو يقوؿ: 
ا كىً٘بىارىةه ٚبىٍشىوٍ  ا آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم كىًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم كىعىًشّبىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىى فى كىسىادىىى

ا أىحىبَّ إًلىٍيكيٍم ًمنى اهلل كىرىسيولًًو كىًجهىادو   كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهى

ًبيًلًو فػىتػىرىبَّ  صيوا حىٌبَّ يىٍأٌبى اهلل بًأىٍمرًًه كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقْبى{ كال تقولوا إنا ٬بشى ُب سى
الفاقة كالضياع إذا ىاجرنا ألف اهلل يقوؿ: }الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشىاًء كىاللَّوي 

{، فمن صدؽ الشيطاف ُب عدتو ككذب اهلل فهو كافر، كمن  يىًعديكيٍم مىٍغًفرىةن ًمٍنوي كىفىٍضبلن 
ًبيًل اهلل  اًجٍر ُب سى كذب الشيطاف ُب عدتو كصدؽ اهلل فهو مؤمن، كقاؿ تعأب: }كىمىٍن يػيهى



ًثّبنا كىسىعىةن{ كأقسم باهلل لئن ٓب تطيعو٘ب ُب اتباع كتاب اهلل كسنة  ٍد ُب األىٍرًض ميرىاغىمنا كى ٯبًى
عليو كآلو كسلم، كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر ليكونن األمر كما قاؿ رسولو صلى اهلل 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))لتأمرف با٤بعركؼ كلتنهن عن ا٤بنكر أك ليسلطن اهلل 
عليكم شراركم فيدعو خياركم فبل يستجاب دعاؤىم(( فبل ٙبسبوا أف الدنيا معقودة على 

اهلل قد فرؽ مشلهم كسلبهم ٧باسن ملكهم، كاهلل مع الذين اتقوا ىذه الفرقة الطاغية فإف 
كالذين ىم ٧بسنوف، فبل تغَبكا بكذّٔم أك إرعادىم كإبراقهم فإف الكذب دأّٔم، كالفجور 
مذىبهم، ينكحوف الذكور، كيشربوف ا٣بمور، كيقولوف الزكر، كيسفكوف الدماء، كينقضوف 

نكايتنا ٥بم، إذ لو كاف ا١بو ٥بم صافيان لقتلوا العهود، كلو جللوكم ىذه األياـ فبسعادة 
٧باسنكم كاستحلوا حرمكم، كسلبوكم سبلحكم، كال يَبكوف إال من كاف ضعيفان ال 

ٱبافونو، ٯبعلونو جعيبلن كيزرع ٥بم، كيتكسب عليهم، كيأتيهم ٗبحاسن رزقو، كيأخذكف 
 اء عاذر، كال ُبمنكم شبو ا١بزية، كيدخلونكم ُب كل خزية حٌب اليكوف لكم ُب السم

[ عليكم، كيكوف 10األرض ناصر، كا٤ببلئكة مع ذلك يلعنونكم، كربكم ساخط]ؽ/
مأكاكم مع ذلك جهنم كساءت مصّبا؛ ألف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: 

))ينادم منادو يـو القيامة أين الظلمة كأعواف الظلمة أين من الؽ ٥بم دكاة أك برل ٥بم 
 سوادان كٯبعلوف ُب تابوت من نار((.قلمان، أككثر ٥بم 

كركل اإلماـ ا٥بادم عليو السبلـ عن ٧بمد الباقر عليو السبلـ يرفعو: ))يؤتى بأعواف الظلمة 
كٯبعل ٥بم أظافّب من حديد ٰبكوف ّٔاصدكرىم حٌب تبدك أفئدهتم فتحَبؽ فيقولوف: ربنا 

يا أيها الناس ما تقولوف أٓب نكن نعبدؾ؟ فيقوؿ: بلى كلكنكم كنتم أعوانان للظا٤بْب(( 
لنبيكم صلى اهلل عليو كآلو كسلم حْب تردكف عليو ا٢بوض فيسألكم عن األئمة ا٥بادين من 

ذريتو ألف ُب ا٢بديث عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))سّبد علي يـو القيامة 
كىم  ثبلث رايات أحدىا سوداء مظلمة أشد سوادان من الليل ا٤بظلم كٙبتها خلق كثّب

ينادكف: كاعطشاه، كاعطشاه، قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: فأقوؿ من أنتم؟ 



قاؿ: فينسوف ذكرم، قاؿ: فأقوؿ أنا ٧بمد، قاؿ فيقولوف ٫بن من أمة ٧بمد، قاؿ: فأقوؿ 
فما خلفتمو٘ب ُب كتاب ريب كعَبٌب ٓب تنصركىم، كٓب ٘باىدكا معهم، قاؿ: فأكٕب كجهي 

 طاشان إٔب النار((.عنهم فيصدركف ع

قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) ٍب ترد علي راية أخرل أشد سوادان من األكٔب 
كٙبتها خلق كثّب كىم ينادكف: كاعطشاه كاعطشاه، قاؿ: فأقوؿ من أنتم؟ فينسوف ذكرم 

 كيقولوف: ٫بن من أىل العدؿ كالتوحيد، قاؿ: فأقوؿ أنا ٧بمد، فيقولوف: ٫بن من أمة
٧بمد، قاؿ: فأقوؿ فما خلفتمو٘ب ُب كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب؟ قاؿ: فيقولوف: أما كتاب 
ربك فضيعنا، كأما عَبتك فقتلنا، كمزقنا كل ٩بزؽ يعنوف أهنم أحربوا عَبة الرسوؿ صلى اهلل 

عليو كآلو كسلم، قاؿ: فأكٕب كجهي عنهم كيصدركف عطاشان إٔب النار، قاؿ رسوؿ اهلل 
ليو كآلو كسلم: ٍب ترد علي راية أخرل ك٥با نور يضيئ ما بْب ا٤بغرب كا٤بشرؽ صلى اهلل ع

كٙبتها خلق قليل، قاؿ: فأقوؿ من أنتم؟ قاؿ: فبل ينسوف ذكرم كيقولوف: ٫بن من أمة 
٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم، قاؿ: فأقوؿ فما خلفتم ُب كتاب ريب كعَبٌب أىل بيٍب؟ 

فحفظنا، كأما عَبتك فنصرنا ككاسينا بأنفسنا كأموالنا، قاؿ: قاؿ: فيقولوف: أما كتاب ربك 
فأقوؿ صدقتم فيشربوف شربة ال يظمأكف بعدىا كيصدركف ركاء إٔب ا١بنة(( كال نقوؿ أف 

[: }أىفىمىٍن كىافى ميٍؤًمننا كىمىٍن كىافى 11معهم ٝباعة من فسقة آؿ ٧بمد ألف اهلل يقوؿ]ؽ/
اٍلميٍفًسًدينى فىاًسقنا الى يىٍستػىويكفى{، كيقوؿ ت عأب: }أىـٍ ٪بىٍعىلي الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢بًىاًت كى

اٍلفيجَّاًر{ اللهم من ٠بعنا دعوتنا العادلة غّب ا١بائرة فلم ٯببها  ُب األىٍرًض أىـٍ ٪بىٍعىلي اٍلميتًَّقْبى كى
لى ٧بمد كآلو فاشهد عليو كأبسلو كخذه بذنبو ك٪بِب كمن معي من ا٤بؤمنْب، كصلى اهلل ع

 كسلم، كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم.

 ]رسائل اإلماـ ٰبث الناس على ا١بهاد[
كمن رسائلو عليو السبلـ كقد أراد ّٔا بعض من يقتدم بو حْب تثاقل الناس عن ا١بهاد، 

 كمالوا إٔب مدارات الظا٤بْب:



 
ا الًَّذينى آمىنيوا مىا لىكيٍم ًإذىا ًقيلى  ًبيًل اللًَّو اثَّاقػىٍلتيٍم ًإٔبى األىٍرًض أىرىًضيتيٍم  }يىاأىيػُّهى لىكيمي انًفريكا ُب سى

نٍػيىا ُب اآلًخرىًة ًإالَّ قىًليله، ًإالَّ تىنًفريكا يػيعى  ا مىتىاعي ا٢بٍىيىاًة الدُّ نٍػيىا ًمنى اآلًخرىًة فىمى ابنا بًا٢بٍىيىاًة الدُّ ٍبكيٍم عىذى ذّْ
ٍيئنا كىاللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره{ كتابنا ىذا إٔب من أىلًيمنا كىيىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومنا غى  يٍػرىكيٍم كىالى تىضيرُّكهي شى

يزعم أنو ٧ببنا ٩بن أعاف علينا عدكنا بإحدل خصاؿ أذكرىا كىو بذلك عند اهلل من 
ًذينى ضىلَّ ا٥بالكْب، من الذين قاؿ فيهم تعأب: }قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاألىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن، الَّ 

نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبيوفى أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صينػٍعنا...{ اآلية، كذلك أنو داٗب  ٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ سى
الظا٤بْب، كقارّٔم ككاصلهم، كقرب إليهم القبائل، كرد إليهم ا٤بائل فأعاف بنفسو علينا، 

، فيخذؿ الناس عن نصرتنا كيشّب كآخر يفٍب الناس بأهنم يداركف على بيوهتم كأموا٥بم
اًىديكا بًأىٍموىاًلكيٍم  عليهم بعدـ القياـ هلل معنا، كافرين بقولو تعأب: }انًفريكا ًخفىافنا كىثًقىاالن كىجى

يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى{ كآخر يقوؿ: اعتزؿ الناس كىذه  كىأىنفيًسكيٍم ُب سىًبيًل اهلل ذىًلكيٍم خى
ٍب كال أشّب، كلست ٗبعْب لظآب، كىو عند اهلل من الكاذبْب؛ ألف من سكن الفتنة ال أف

 عن نصرة ا٤بؤمنْب فقد خذ٥بم بسكونو

فكأهنم ٓب يسمعوا ما أنزؿ اهلل ُب ا٤بخلفْب حيث قاؿ تعأب لنبيو: }فىًإٍف رىجىعىكى اهلل ًإٔبى 
ا كىلىٍن تػيقىاتًليوا مىًعي عىديكِّا إًنَّكيٍم طىائًفىةو ًمنػٍهيٍم فىاٍستىٍأذىنيوؾى لًٍلخيريكًج فػىقيٍل لىٍن ٚبىٍ  ريجيوا مىًعي أىبىدن

ا كىالى   تػىقيٍم رىًضيتيٍم بًاٍلقيعيوًد أىكَّؿى مىرَّةو فىاقٍػعيديكا مىعى ا٣ٍبىالًًفْبى، كىالى تيصىلّْ عىلىى أىحىدو ًمنػٍهيٍم مىاتى أىبىدن
يعِب ٓب يصدقوا اهلل كرسولو ُب قولو تعأب: }انًفريكا  عىلىى قػىرٍبًًه ًإنػَّهيٍم كىفىريكا بًاللًَّو كىرىسيولًًو{

ًخفىافنا كىثًقىاالن كىجىاًىديكا بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم...{ اآلية }كىمىاتيوا كىىيٍم فىاًسقيوفى{ كآخر يقوؿ: 
[ تبلؼ 12ال تطالبِب يا موالنا بشيء من ا١بهاد فإ٘ب صاحب ماؿ كببلد، كأخاؼ]ؽ

خل ُب قولو تعأب: }كىًإذىا أينزًلىٍت سيورىةه أىٍف آًمنيوا بًاللًَّو كىجىاًىديكا مىعى مإب كببلدم حٌب د
 رىسيولًًو اٍستىٍأذىنىكى أيٍكليوا الطٍَّوًؿ ًمنػٍهيٍم كىقىاليوا ذىٍرنىا نىكيٍن مىعى اٍلقىاًعًدينى، رىضيوا بًأىٍف يىكيونيوا مىعى 

 الى يػىٍفقىهيوفى{ أما بعد: ا٣ٍبىوىاًلًف كىطيًبعى عىلىى قػيليؤًًٍّم فػىهيمٍ 



فمن كاف ىذه صفتو كىو يزعم أنو ٧ببنا، كال يتبع ا٥بداة كالدعاة إٔب اهلل منا، فإنا نربأ إٔب 
اهلل منو، كمن ٧ببتو فإنو ليس منا؛ إذ ال تصلح احملبة إال مع االتباع قاؿ اهلل تعأب: }قيٍل ًإٍف  

بُّوفى اهلل فىاتًَّبعيو٘ب ٰبيٍبً  ٍنتيٍم ٙبًي  ٍبكيمي اللَّوي{.كي
 كعن علي عليو السبلـ أنو قاؿ شعران:

 تعصي اإللو كأنت تظهر حبو .... ىذا ٧باؿ ُب القياس بديع
 لو كاف حبك صادقان ألطعتو .... إف احملب ٤بن ٰبب مطيع

اللهم إنا ندعوؾ على ٝبيع من يزعم أنو ٰببنا كصفتو كما ذكرنا، اللهم افتح عليو أبواب 
دنياه كآخرتو، كالعنو لعنان كبيبلن، كاغننا عن نصرتو كبدلو بنا شران لو منا، ا٤بصايب، كا٧بق 

كبدلنا ]بو[ خّبان لنا منو إنك على كل شيء قدير، كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كآلو 
 كسلم.

 كمن رسائلو عليو السبلـ ُب ىذا ا٤بعُب:
، كتابنا ىذا إٔب من بسم اهلل الرٞبن الرحيم، ا٢بمد هلل كسبلـ على عباده الذين اصطفى

 بلغو من ا٤بسلمْب، أما بعد:
فالسبلـ عليكم، كإنا لنحمد اهلل الذم ال إلو إال ىو إليكم إف اهلل تعأب قد أكجب علينا 

نصحيتكم، كأف نبْب لكم ا٢بق كال نكتمو قاؿ اهلل تعأب: }ًإفَّ الًَّذينى يىٍكتيميوفى مىا أىنزىٍلنىا ًمنى 
 ل ًمٍن بػىٍعًد مىا بػىيػَّنَّاهي لًلنَّاًس ُب اٍلًكتىاًب أيٍكلىًئكى يػىٍلعىنػيهيمي اهلل كىيػىٍلعىنػيهيمي البلًَّعنيوفى{.اٍلبػىيػّْنىاًت كىا٥ٍبيدى 

قاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من كتم علمان ٩با ينفع اهلل بو ُب أمر الدين أ١بمو 
 اهلل يـو القيامة بلجاـ من نار(( .

ليو كآلو كسلم: ))أال كإف الدين النصيحة يكرر ذلك ثبلثان(( . كقاؿ النيب صلى اهلل ع
ككذلك ٯبب على من بلغو نصيحتنا ىذه أف ينشرىا حسب طاقتو، إذا عرفتم ذلك فاعرفوا 

 رٞبكم اهلل أف الناس من الزراع كالتجار كغّبىم فريقاف:



دينهم  فريق: يطلب صبلح دينو، كفريق يطلب صبلح دنياه، فأما الذين يطلبوف صبلح
فبل ٪باة ٥بم إال ٗبباينة الظا٤بْب كا٣بركج من ديارىم، كعدـ إمداد الظا٤بْب ٤با يتقوكف بو على 

نيوا ًإٔبى الًَّذينى ظىلىميوا]ؽ/ [ فػىتىمىسَّكيمي النَّاري{ 13ا٤بسلمْب؛ ألف اهلل تعأب يقوؿ: }كىالى تػىرٍكى
وا عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى كالركوف: ىو ا٤بيل إليهم، كيقوؿ اهلل تعأب: }كىتػىعىاكىني 

 اإًلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف{.
كركم عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))ينادم منادو يـو القيامة: أين الظلمة 
كأعواف الظلمة حٌب من الؽ ٥بم دكاة أك برل ٥بم قلمان فيجعلوف ُب تابوت من نار...(( 

 ا٣برب.

كل اإلماـ ا٥باد عليو السبلـ عن ٧بمد الباقر عليو السبلـ يرفعو إٔب النيب صلى اهلل عليو كر 
كآلو كسلم: ))يؤتى بأعواف الظلمة فيجعلوف ُب سرادؽ من نار، كٯبعل ٥بم أظافر من 
حديد فيحكوف ّٔا صدكرىم حٌب تبدك أفئدهتم فتحرؽ فيقولوف ربنا أٓب نكن نعبدؾ؟ 

م أعوانان للظا٤بْب((.كال تقولوا: تدارينا على بيوتنا كأموالنا؛ ألف اهلل فيقوؿ: بلى كلكنكم كنت
تعأب يقوؿ: }قيٍل ًإٍف كىافى آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم...{ اآلية إٔب قولو: }أىحىبَّ إًلىٍيكيٍم ًمنى اهلل 

ًبيًلًو فػىتػىرىبَّصيوا حىٌبَّ يىٍأٌبى اهلل بًأىٍمرً  ًه كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقْبى{ كال كىرىسيولًًو كىًجهىادو ُب سى
تقولوا: إنا قهرنا فصرنا مستضعفْب؛ ألف اهلل تعأب يقوؿ: }ًإفَّ الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلىًئكىةي 

تىكيٍن أىٍرضي اهلل ظىاًلًمي أىنفيًسًهٍم قىاليوا ًفيمى كينتيٍم قىاليوا كينَّا ميٍستىٍضعىًفْبى ُب األىٍرًض قىاليوا أىٓبىٍ 
ا فىأيٍكلىًئكى مىٍأكىاىيٍم جىهىنَّمي كىسىاءىٍت مىًصّبنا{. اًجريكا ًفيهى  كىاًسعىةن فػىتػيهى

درٮبان إٔب سلطاف جاير كبو اهلل  -أم ساؽ-كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من جىب
قد شرؾ على منخريو ُب قعر جهنم((. كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من سود علينا ف

ُب دمائنا((. كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))سيكوف أقواـ ال يستقيم ٥بم ا٤بلك إال 
بالقتل كالتجرب، كال يستقيم ٥بم الغُب إال بالبخل كالفجر، كال تستقيم ٥بم احملبة ُب الناس 

 إال باتباع ا٥بول أال فمن أدرؾ ذلك فصرب على الذؿ كىو يقدر على العز، كصرب على



الفقر كىو يقدر على الغُب، كصرب على البغضة ُب اهلل كىو يقدر على احملبة ال يريد بذلك 
 إال كجو اهلل كالدار اآلخرة أثابو اهلل ثواب ٟبسْب صديقان(( .

كأما الذين يطلبوف صبلح دنياىم فاعلموا أرشدكم اهلل أنو بلغنا عن أمّب ا٤بؤمنْب كـر اهلل 
ترؾ الناس شيئان من دينهم الستصبلح دنياىم إال فتح اهلل  كجهو ُب ا١بنة أنو قاؿ: )ما

عليهم ما ىو أشد( كقد عرفتم ىذه الدكلة كعدـ كفائها بالعهود ككيف طلبت من القبايل 
مطالب ثبلث سنْب أك أكثر من ذلك، ٍب ال يزالوف ينقلبوف عليهم كيأخذكهنم كاحدان 

تقعوا ُب أيديهم كلوال بركاتنا أيها الناس لقد كاحدان، كشيئان كشيئان، كيقربوف لكم البعيد حٌب 
[، كهنبوا أموالكم ككاهلل ٲبْب قسم لئن ٓب تتوبوا 14ساموكم ا٣بسوؼ، كقتلوا خياركم]ؽ/

كتفركا منهم ليسلطنهم اهلل عليكم فيدعو خياركم فبل يستجاب ٥بم، ٍب ال ٘بدكف ُب 
ألجل ٧ببتكم لدنياكم، كإيثاركم السماء عاذران، كال ُب األرض ناصران مع ما أعد اهلل لكم 

نٍػيىا، فىًإفَّ ا١بٍىًحيمى  ٥با من العذاب األليم حيث يقوؿ تعأب: }فىأىمَّا مىٍن طىغىى، كىآثػىرى ا٢بٍىيىاةى الدُّ
ًىيى اٍلمىٍأكىل{ كمعُب طغى: عصى اهلل ٗبعاكنة الظا٤بْب كغّب ذلك من ا٤بعاصي، كآثر ا٢بياة 

١بحيم ىي ا٤بأكل، كحيث يقوؿ تعأب: }مىٍن كىافى ييرًيدي الدنيا: يعِب على اآلخرة، فإف ا
ا نػيوىؼّْ إًلىٍيًهٍم أىٍعمىا٥بىيٍم ًفيهىا كىىيٍم ًفيهىا الى يػيٍبخىسيوفى، أيٍكلىًئكى الًَّذينى  نٍػيىا كىزًينىتػىهى  لىٍيسى ٥بىيٍم ا٢بٍىيىاةى الدُّ

انيوا يػىٍعمىليوفى{ فأؼو ٤بن خسر الدنيا ُب اآلًخرىًة ًإالَّ النَّاري كىحىًبطى مىا صىنػىعيوا ًفيهىا كى  بىاًطله مىا كى
كاآلخرة بتسليط الظا٤بْب عليو بسبب معونتو ٥بم بتسليم األمواؿ إليهم، قاؿ النيب صلى اهلل 

 عليو كآلو كسلم:

))من أعاف ظا٤بان أغرم بو كخسر اآلخرة بإيثار الدنيا كاف كما قاؿ اهلل تعأب: }كىًمنى النَّاًس 
نىةه انقىلىبى عىلىى كىٍجًهًو مىٍن يػىعٍ  يػٍره اٍطمىأىفَّ ًبًو كىًإٍف أىصىابػىٍتوي ًفتػٍ بيدي اهلل عىلىى حىٍرؼو فىًإٍف أىصىابىوي خى

نٍػيىا كىاآلًخرىةى ذىًلكى ىيوى ا٣ٍبيٍسرىافي اٍلميًبْبي{((.  خىًسرى الدُّ
كقد أكجب اهلل  فإف اعتذرًب أنا جرنا عليكم با٤بطالب كالقرضة فقد عرفتم ٔبهادنا للظا٤بْب،

عليكم معاكنتنا، قاؿ اهلل سبحانو كتعأب: }كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى 



اًىديكا بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم{  اإًلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف{ كقاؿ سبحانو كتعأب: }انًفريكا ًخفىافنا كىثًقىاالن كىجى
عأب للمعْب كا٤بقرض كالساعي من الثواب ا١بزيل، قاؿ سبحانو كتعأب ُب مع ما أعد اهلل ت

بَّةو أىنٍػبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبلى  ثىًل حى ًبيًل اهلل كىمى النفقة ُب ا١بهاد: }مىثىلي الًَّذينى يينًفقيوفى أىٍموىا٥بىيٍم ُب سى
بَّةو كىاللَّوي ييضىاًعفي ًلمىٍن يى  شىاءي{ فجعل ا٢بسنة سبعمائة، كجعل ا٢بسنة ُب كيلّْ سيٍنبػيلىةو ًمائىةي حى

ُب غّب ا١بهاد بعشرة أمثا٥با كما أخربنا اهلل تعأب ُب كتابو، كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
ُب القرض: ))من أقرض أخاه ا٤بسلم قرضان فلو بكل مثقاؿ ذرة من قرضو كل يـو عند اهلل 

 بوزف أحد...((.

من أقرض أخاه ا٤بسلم قرضان كتب اهلل لو بكل مثقاؿ كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))
ذرة منو كل يـو ألف حسنة(( إٔب غّب ذلك من األحاديث بالقرض، كقاؿ تعأب ُب حق 

الساعي: }مىٍن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن حىسىنىةن يىكيٍن لىوي نىًصيبه ًمنػٍهىا{ فخذلتم أىل ا٢بق كأعنتم أىل 
إٔب ا٣بّب فأبيتم إال ما تستوجبوف بو نقمة اهلل الباطل مع أنا قد طهرناكم، كدعوناكم 

[ كترجعوا إٔب اهلل تعأب فستذكركف ما أقوؿ 15كسخطو كعذابو، فإف ٓب تستغفركا اهلل]ؽ/
 لكم كأفوض أمرم إٔب اهلل إف اهلل بصّب بالعباد، كسبلـ على أىلو.

 ]كصية اإلماـ لولده أٞبد[
ن أٞبدبن أمّب ا٤بؤمنْب أيده اهلل تعأب حْب كمن عهد لو عليو السبلـ كتبو لولده صفي الدي

 ـ[ :1618كاله أعماؿ صعدة ك٨باليفها ُب شهر رجب سنة سبع كعشرين كألف]يونيو/
استخرت اهلل تعأب كجعلت للولد األ٦بد صفي الدين أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب كالية يقدـ ّٔا 

سة باهلل كببلدىا كما ينسب ُب مدينة صعدة احملرك -إف شاء اهلل تعأب-كٰبجم، كٰبل كيرـب 
إليها، كُب ٝبيع ببلد خوالف،كببلد ٮبداف، كما كاالىا من الببلد، يقيم فيها ا١بمعات، 

كيقبض ا٢بقوؽ كالواجبات، كيقيم الشرايع احملمدية، كيقسم ُب الناس بالسوية، كينتصف 
كيعظم أىل  للمظلـو من الظآب، كيؤدب أىل ا١براٙب، كيأمر با٤بعركؼ، كينهى عن ا٤بنكر،

التعظيم، كيفتقد األيتاـ كا٤بساكْب كال تأخذه ُب اهلل لومة الٙب، كيسّب السّبة ا٤برضية 



ا٤بطابقة لطريقة الشريعة احملمدية، كيسهل ا٢بجاب، كيلْب ا١بناب، كيقيم ا٢بدكد، كىو 
 مقلد عهد اهلل ُب األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كتوفّب ا٢بقوؽ، كجعلها حيث نأمره

ّٔا، كاالمتثاؿ ٤با قلنا، كاالستفهاـ لنا فيما التبس عليو من األمور، كأمرنا أىل ىذه ا١بهات 
الٍب ذكرناىا كالٍب ٓب نذكرىا ٩با مشلتو الوالية بالسمع لو كالطاعة، كعدـ ا٤بخالفة، كتسليم 

كعلى إزالة الواجبات، كاالمتثاؿ ٤با يأمر بو ٩با يرضي اهلل، كا٤بعاكنة لو على الرب كالتقول، 
البدع كا٤بنكرات، كعليو العمل بتقول اهلل كالتواضع، كتقريب أىل الفضل كا٢بث على طلب 

العلم، كافتقاد ا٤بساجد، كا٤بصاّب كالطرقات، كإقامة الشريعة كتنفيذىا كتعميدىا، كإبطاؿ 
 األحكاـ ا٣بارجة عن الشريعة كاهلل يتؤب إعانتو، كيبارؾ

الو، فمن أطاعو فقد أطاعنا، كمن عصاه فقد عصانا، كمن ٤بن أطاعو ُب نفسو ككلده كم
كاله على أمر فقد توصيناه فيو على مطابقة رضى اهلل، كيسألنا ُب ا٤بهم من الذم نأمره بو، 
كاهلل يوفقو كيسدده كيعينو، كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم، كصلى اهلل على ٧بمد 

 كآلو كسلم.
[، فقاؿ عليو السبلـ: 16وران ُب رقعة كأمره أف ال يفارقها]ؽ/ٍب أكصاه بكبلـ جعلو مسط

تقول اهلل قبل كل شيء كا٤بواضبة على الصبلة ُب أكقاهتا ٝباعة كال يَبؾ طلب العلم على 
سبيل االستمرار كٯبعل لذلك كقتان، كتقرير ]كل[ من يرجى خّبه أك ٱبشى ضره على ما 

طالب، من طلب تقريران زائدان فبل ٯباب إٔب قد كضعناه لو، ا٤بشايخ يصّب إليهم عشر ا٤ب
شيء، توفّب ا٤بطالب ألىل ا٤براتب، كأىل ا١بهاد احملتكمْب، كٯبعل للفقراء الذين ال حيلة 
٥بم حصة من الزكاة كالفطرة، كال ٯبعل للفقراء شيئان من ا٤بعونات كا٣بدمة، كال ٯبعل ألحد 

ين الغفلة من حوايج الناس، كعن من الشعراء كالشحاذ شيئان سيما مع حاجة آّاىد
إنصاؼ ا٤بظلـو حراـ، كٯبب عليو أف يتوقف على ما أمرتو بو، كينتهي عما هنيتو عنو، 

، كال يوٕب من يضيع ا٤بطالب،  كٯبب االستعانة باهلل كيوٕب أىل ا٢بياء كالدين، كالعـز كا٢بـز
عأب، كال يكن جلساؤه كيستشّب أىل الرأم كال يَبؾ الشور ُب ٝبيع األمور إف شاء اهلل ت



إال أىل العلم ك٧باسن العرب، كال يقرب أحدان من األٮباج، كال ٱبالط أىل الريبة، كيتعلم 
االستخارة كيكثر منها، من كاف يتمرد من ا٤بطالب فأٝبعوا عليو العسكر كغّبىم من 

أب، كمن القبائل كاجعلوا عليهم غنمان كقوتان ٥بم، ال يرفعوف إال ٨بلصْب إف شاء اهلل تع
أحب ا٢برب أحرب حٌب يكوف نكاالن للظا٤بْب إف شاء اهلل تعأب إٔب آخر ما أكصاه عليو 

 السبلـ.

 ]رسائلو إٔب آّاىدين[
كمن بعض كتبو عليو السبلـ إٔب آّاىدين: كتابنا ىذا إٔب آّاىدين ُب سبيل اهلل أيدىم 

شريف السبلـ ا٤بتصلة بكل خّب اهلل بالنصر كالظفر كٞباىم ككقاىم من كل شر، كأٙبفهم ب
عاـ، إذا عزمتم فتوكلوا على اهلل كاتقوه، كحافظوا على الصبلة، كال ترضوا منكران ينصركم 

اهلل، كتواضعوا هلل، كأيقنوا أف ليس النصر إال من اهلل فإذا أظفركم اهلل بعسكر الظا٤بْب 
، كاهلل سبحانو كتعأب فاقتلو٥بم على أم حاؿ كجدٛبوىم، كصونوا القبائل إال من قاتلكم

 يفتح كيؤيدكم، كٲبدكم ٗببلئكة، كالسبلـ.

كمن بعض كتبو عليو السبلـ جوابان على الشيخ شجاع الدين أيب زيد بن سراج السنحا٘ب 
ٖبط يده عليو السبلـ: كما ذكرًب من تناقص ا٤بواساة فاعلم يا طويل العمر أنا مقاتلوف 

فسقة العرب معهم، كصرنا نعا٘ب األمور  للدكلة الظا٤بة من العجم مع ٙبزب ٝبيع
كنقاسيها، كنشَبم من يقاتلهم معنا من العسكر سران بالبذؿ الواسع كىم ال يرضوف بذلك، 

كباألقوات الواسعة حٌب أجحفنا بيت ا٤باؿ، كأجحفنا ببعض القبايل ا٤بوالْب لنا، كطلبنا 
نسبونا إٔب ا١بور، كإ٭با [ كحاجتهم إليو، كتربأكا منا ك 17منهم الطعاـ مع إعدامهم]ؽ/

الذم ]كقع[ تتوٮبو بسبب ىذا كإال فمحلكم عندنا غّب ٦بهوؿ، كقد طلبنا من بعض 
الواجدين ُب ىذه السنْب معونة فتغلبوا كٛبنعوا مع حاجة آّاىدين، كضركرتنا إٔب ذلك 
ما  فامتنعوا، فتوجهت إٔب اهلل تعأب كبسطت يدم إليو مبتهبلن، كقلت: اللهم ا٧بق عليهم

ٙبت أيديهم أكثر ٩با منعونا من ا٤بعونة، فاستجاب اهلل الدعاء، كإف بعض ٘بار كادعة 



دعوت اهلل عليهم، ككانوا يسافركف إٔب ا٤بخاء فببلىم اهلل بالفقر حٌب صار بعضهم يتطلب 
على األبواب، ك٫بن كاهلل قسمان ما نَبؾ ما يتوجو علينا لكم، كما ٲبنعنا إال إيثار مدافعة 

 ، اهلل يكفينا شر كل عدك...إٔب آخره.العدك

قاؿ السيد العبلمة أٞبد بن ٧بمد الشرُب: كمن كتبو عليو السبلـ جوابان علي ٖبط يده 
الكرٲبة كىو ُب برط بعد خركجو من شهارة: كٙبققنا ما ذكرًب من تقلب أحواؿ الذين 

قاؿ اهلل تعأب: يزعموف أهنم مستضعفوف كما ىم عليو من الرضى بالذؿ كا٥بواف، فهم كما 
نٍػيىا كىىيٍم عىًن  }ًإٍف ىيٍم ًإالَّ كىاألىنٍػعىاـً بىٍل ىيٍم أىضىلُّ سىًبيبلن{ }يػىٍعلىميوفى ظىاًىرنا ًمنى ا٢بٍىيىاًة الدُّ

يػىٍعلىمي الًَّذينى ظىلىميوا أىمَّ  { }كىسى اآلًخرىًة ىيٍم غىاًفليوفى{ }فىبلى تىٍذىىٍب نػىٍفسيكى عىلىٍيًهٍم حىسىرىاتو
بو يىنقىًلبيوفى{ كما ذكرت من حسن حاؿ ا٤بستقيمْب على طاعة اهلل سبحانو، فمن مينقىلى 

أخذ بالتقول عزبت عنو الشدايد بعد دنوىا، كىطلت عليو الربكة بعد إردادىا، ككفى بقولو 
{ كقولو : }كىمىٍن يػىتًَّق اهلل تعأب: }كىمىٍن يػىتًَّق اهلل ٯبىٍعىٍل لىوي ٨بىٍرىجنا، كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى ٰبىٍتىًسبي

 ٯبىٍعىٍل لىوي ًمٍن أىٍمرًًه ييٍسران{.

كأما ما ٯبرم معهم من ا٤بشقة فإف ذلك بلول من اهلل يظهر معها العمل؛ ألف الناس منهم 
من يعبد اهلل على حرؼ فإف أصابو خّب اطمأف بو كإف أصابتو فتنة انقلب على كجهو 

ا٤ببْب }أىحىًسبى النَّاسي أىٍف يػيتػٍرىكيوا أىٍف يػىقيوليوا آمىنَّا كىىيٍم خسر الدنيا كاآلخرة ذلك ىو ا٣بسراف 
قيوا كىلىيػىٍعلىمىنَّ اٍلكىاذً  ًبْبى{، }أىـٍ الى يػيٍفتػىنيوفى، كىلىقىٍد فػىتػىنَّا الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىنَّ اهلل الًَّذينى صىدى

ًسٍبتيٍم أىٍف تىٍدخيليوا ا١بٍىنَّةى كىلىمَّ  ا يىٍأًتكيٍم مىثىلي الًَّذينى خىلىٍوا ًمٍن قػىٍبًلكيٍم مىسَّتػٍهيمي اٍلبىٍأسىاءي كىالضَّرَّاءي حى
{ }كىكىأىيّْ  ٍن كىزيٍلزًليوا حىٌبَّ يػىقيوؿى الرَّسيوؿي كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي مىٌبى نىٍصري اهلل أىالى ًإفَّ نىٍصرى اهلل قىرًيبه

ًبيًل اهلل كىمىا ضىعيفيوا كىمىا اٍستىكىانيوا{ ًمٍن نىيبٍّ قىاتىلى مىعىوي رًبػّْ  ا أىصىابػىهيٍم ُب سى نيوا ًلمى ًثّبه فىمىا كىىى يُّوفى كى
اىيمي اقٍػتىًدًه{ اللهم إنا ال  ىم كاهلل الذين عناىم اهلل ُب قولو: }أيٍكلىًئكى الًَّذينى ىىدىل اهلل فىًبهيدى

 شيء قدير.٫بب إال طريقتهم ىذه فأعنا عليها كاىدنا إنك على كل 
[ اهلل من كصولكم للقراءة فنحن ٫بب ذلك، فتصلوف إلينا إف 18كما ذكرًب أبقاكم]ؽ/



شاء اهلل تعأب كيكوف العمل فيها على حسب ما تركف من ا٢باؿ، كنشَبط أف ال تكوف 
القراءة إال ُب ا٢بديث كأصوؿ الفقو خاصة ال ُب غّبٮبا؛ ألنو ليس معنا كل الفراغ، اللهم 

 ذكا ا٤بقصود من ذلك فبل بأس ُب القراءة ُب غّبٮبا.إال أف تأخ

كجواب ا٤بسائل الٍب سألتم عنها ُب القرطاس ٓب أٛبكن منها حاؿ صدكر ىذه؛ ألف الرسوؿ 
ٓب يرض بالوقوؼ حٌب نتم، كألف معنا اشتغاالن بتأليف شرح لطيف على ا٢باجبية ُب النحو 

ألنو ٓب يكن عندنا من كتب النحو  -فتح اهلل عليهم بالعلم كا٢بكمة-لؤلصحاب كاألكالد
إال ا٢باجبية، كحاشية عز الدين فقط، كقد بلغنا ُب ىذا الشرح آخر الفعل، كنرجو من اهلل 
ا٤بعونة على ٛبامو، كمعنا أيضان اشتغاؿ آخر جوابات ككتب مبتدأت إٔب القبائل عمبلن بقولو 

{ كقد كص ًنيوا ُب ابًٍتغىاًء اٍلقىٍوـً لت إلينا كتب من هنم، كببلد ا٣بشب يطلبوف تعأب: }كىالى هتى
كصوؿ ا٢باج آّاىد أٞبد بن عواض، كٓب نَبؾ إجابتهم إٔب ذلك إال رجاء يقـو معهم 

غّبىم؛ لئبل يتجمع عليهم الظا٤بوف، كالعصيمات كافة خالفوا، كأكقدكا النار ُب ببلدىم إال 
ذا: آؿ ٪براف كأىل جبوبا آؿ صداف منهم خاصة... إٔب أف قاؿ عليو السبلـ ُب كتابو ى

كداعي الباطنية أٞبد بن الوديع الغريرم كأصحابو صاركا يكاتبوف إلينا أنا نصل إليهم، 
كنسكن ُب جبوبا كٲبدكننا ٗبا ٫بتاج إليو فلم تطمئن النفس كإال فببلدىم خّب من الشرؼ، 

 الوحل، كمن حجة إال األكدية لكثرة خّبه كقرب مائو حٌب ٬بيلهم ٓب يغرسوىا إال بْب
كليس كل ٪براف باطنية، كإ٭با الباطنية قبيلة يقاؿ ٥بم مذكر، كأما كادعة الكربل كياـ كبنو 

 ا٢بارث، كآؿ ا٥بندم فبخبلفهم.
ىذا ما سنح من األخبار، كالولد طوؿ اهلل عمره كأصنايك ا١بميع كمن حضر مقامكم 

 نتهى.متحفوف بشريف السبلـ كرٞبة اهلل كبركاتو، كٙبياتو كمرضاتو. ا

كمن كتبو عليو السبلـ ٖبط يده الكرٲبة إٔب عمو السيد األكمل آّاىد سيف اإلسبلـ 
عامر بن علي رٞبو اهلل تعأب: أسأؿ اهلل ٕبق ٧بمد كآؿ ٧بمد أف ٰبرس كٰبمي كيسدد 

كينصر كيعضد الوالد السيد ا٤بثاغر ا٤برابط آّاىد نور الدين عامر بن علي، كيتحفو بشريف 



 ليف التحية كاإلكراـ، كرٞبة اهلل على الدكاـ، كبعد:السبلـ، كز 
[ أيده اهلل سبحانو من كجوب التوكل على اهلل كتفويض األمر 19فبل ٱبفى على الوالد]ؽ/

إليو }كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اهلل فػىهيوى حىٍسبيوي ًإفَّ اهلل بىاًلغي أىٍمرًًه{ }سىيىٍجعىلي اهلل بػىٍعدى عيٍسرو ييٍسران{ 
أحضك على ذلك فاجعلو شعارؾ، كعلى تقول اهلل فاجعلها دثارؾ؛ ألف اهلل تعأب كإ٘ب 

{ كيقوؿ: }ًإفَّ اهلل مىعى  يقوؿ: }كىمىٍن يػىتًَّق اهلل ٯبىٍعىٍل لىوي ٨بىٍرىجان، كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى ٰبىٍتىًسبي
بىٍتكيٍم  الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ٧بيًٍسنيوفى{ كإياؾ كاإلعجاب با لكثرة }كىيػىٍوـى حينػىٍْبو ًإٍذ أىٍعجى

ٍيئنا{. ثٍػرىتيكيٍم فػىلىٍم تػيٍغًن عىٍنكيٍم شى  كى

كاعلم أف النصر بيد اهلل }كىمىا النٍَّصري ًإالَّ ًمٍن ًعٍنًد اللًَّو {،}ًإٍف يػىٍنصيرٍكيمي اهلل فىبلى غىاًلبى لىكيٍم 
ٍلكيٍم فىمىٍن ذىا الًَّذم يػىٍنصيريكيمٍ  ًمٍن بػىٍعًدًه{ كال بد من االمتحاف: }أىـٍ حىًسٍبتيٍم أىٍف  كىًإٍف ٱبىٍذي

ٍلزًليوا حىٌبَّ تىٍدخيليوا ا١بٍىنَّةى كىلىمَّا يىٍأًتكيٍم مىثىلي الًَّذينى خىلىٍوا ًمٍن قػىٍبًلكيٍم مىسَّتػٍهيمي اٍلبىٍأسىاءي كىالضَّرَّاءي كىزي 
{ كعليك بالصرب فإنو يػىقيوؿى الرَّسيوؿي كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي مىٌبى نىصٍ  ري اهلل أىالى ًإفَّ نىٍصرى اهلل قىرًيبه

سلطاف الدين، كىو من اإلٲباف كالرأس من ا١بسد كال إٲباف ٤بن ال صرب لو }يىاأىيػُّهىا الًَّذينى 
ًثّبىةن بًًإٍذفً  ٍم ًمٍن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كى اهلل كىاللَّوي مىعى  آمىنيوا اٍصربيكا كىصىاًبريكا كىرىاًبطيوا{، }كى

الصَّاًبرًينى{، كبلغِب أف بعض ا١بند الذين معكم اجتمعوا على ]دؼ[ مثلث، فاهنوا عن 
ا٤بنكر تنصركا كما جاء ُب األثر عن سيد البشر، تعوذكا باهلل من اإلتكاؿ على نفوسكم، 

ٜبرتو  أك على أحد من ا٣بلق فإف اإلتكاؿ على النفس ٜبرتو العجز، كاإلتكاؿ على الناس
الضياع، كلكل شيء آفة كآفة العمل الصاّب اإلعجاب، ٞبى اهلل دينكم كحرسو كعافاكم، 
كأصلح أحوالنا كأحوالكم كبعد شريف السبلـ نصر من اهلل كفتح قريب، ا٤بنصور باهلل إف 

شاء اهلل كحاؿ صدركىا، كالغايب الناكث ٧بمد بن عبد اهلل يطلب الرفاقة من األصحاب 
من أصحاب الَبؾ الذين خرج ّٔم ستينان رجبلن، كنرجوا من اهلل أف يأتوا بو بعد أف قتلوا 

 أسّبان أك قتيبلن. انتهى لفظ كتابو عليو السبلـ.



 ]كتبو إٔب أىل كادعة كالشاـ[
 ككتب عليو السبلـ كتابان إٔب أىل كادعة الشاـ، كىذه نسختو:

 
ا الًَّذينى آىمىنيوا ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلى  ، تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىرىسيولًًو }يىاأىيػُّهى ى ً٘بىارىةو تينًجيكيٍم ًمٍن عىذىابو أىلًيمو

يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى{ كتابنا ىذا  ًبيًل اهلل بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم ذىًلكيٍم خى كى٘بيىاًىديكفى ُب سى
، ٝباؿ الدين عمدة  ا٤بشائخ األ٦بدين: ٧بمد بن إٔب الشيخ ا٤بقاـ، ا٤بعظم األعز األكـر

[ بن موسى ككافة قبايلو، أصلح اهلل ٥بم كل شأف، كأٙبفهم بشريف 20مهدم]ؽ/
 السبلـ، كرٞبة اهلل كبركاتو ا٥باطلة بكل خّب عاـ، كبعد:

فإف اهلل قد أكجب عليكم قتل ىؤالء األتراؾ، كأعواهنم من العرب على أم حاؿ كلو خفية 
، كمن ترؾ ذلك كىو يقدر عليو فهو عند اهلل من ا٥بالكْب ُب الطرقات كا٤بساجد كالبيوت

كليس من ا٤بسلمْب، كاهلل ال بارؾ ٤بن ترؾ ذلك كىو يقدر عليو، كاهلل يسلطهم عليو إف ٓب 
يفعل ما أمره اهلل]بو[ من قتلهم حيث قاؿ: }ًإ٭بَّىا جىزىاءي الًَّذينى ٰبيىارًبيوفى اهلل كىرىسيولىوي كىيىٍسعىٍوفى 

ًض فىسىادنا أىٍف يػيقىتػَّليوا أىٍك ييصىلَّبيوا...{ اآلية، كىؤالء قد سعوا ُب األرض فسادان، ُب األىرٍ 
كحاربوا اهلل كرسولو كما قد علمو العاـ منكم كا٣باص، يبغوف اللوطية، كقتل الصا٢بْب 

كإىانة ا٤بسلمْب، كُب ا٢بديث عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))من أىاف هلل 
 يان فقد بارز اهلل باحملاربة(( .كل

كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم للمسلمْب كافة: ))ال تقـو الساعة حٌب تقاتلوا قومان 
فمن كاالىم كأطاعهم فقد خرج من اإلسبلـ  -كجوىهم كآّاف ا٤بطرقة((. يعِب األتراؾ

حقان،  إليهم، كمن عاداىم كباينهم كسعى ُب قتلهم كقاتلهم فهو على دين اإلسبلـ
فاحذركا غضب اهلل إف ٓب ٛبتثلوا ما ذكرناه لكم، كقد ألزمنا كثّبان من القبائل ٗبثل ىذا كقد 

أطاعوا، فمن أطاعنا فقد أطاع اهلل، كمن عصانا فقد عصى اهلل، كاهلل لو با٤برصاد، كقد جاء 
إف  جواب بعضهم ٗبا يشد ظهور ا٤بسلمْب، كمع القبائل ُب ىذه الساعة هنضة عالية نرجوا



شاء اهلل أف يكوف فيها ىبلؾ الظا٤بْب كعن قريب كقد بلغكم السارح فيجب منكم القياـ 
 التاـ، كالسعاية ُب قتاؿ الظا٤بْب، أصلح اهلل بكم كلكم، كعليكم السبلـ كرٞبة اهلل.

قاؿ السيد العبلمة أٞبد بن ٧بمد نفع اهلل بو: كلو عليو السبلـ جواب علي كقد كتبت إليو 
ب الوعلية، كىي قرية من قرل الشرؼ األعلى، فقاؿ ُب جوابو ما لفظو ٖبط ُب شأف خرا

يده الكرٲبة بعد البسملة: بلغ كتاب السيد ا٤بقاـ، الفاضل العبلمة، مشس الدين: أٞبد بن 
٧بمد بن صبلح يسر اهلل أمره كشرح صدره، كأٙبفو بشريف السبلـ كرٞبة اهلل كبركاتو، 

رؾ خراب الوعلية، كأف فيها من ال ذنب لو، فاعلم أنو بلغنا كعرفنا ما ذكره من النصيحة كت
أهنم آككا السد٘ب كآخر معو كالقوه، كأضافوا، ككقف ُب بيت الشرايف كٓب ينكر عليهم 

[ حٌب دخلوا كحبلف ا٤بأخوذ 21أحد، كال نبٌهوا عليكم، كال فعلوا شيئان ٩با ٯبب]ؽ/
 احملركب إف شاء اهلل...إْب.

ـ[، 1598سيد نفع اهلل ّٔما ُب النهضة األكٔب ُب عاـ سبع كألف]كىذا الكتاب إٔب ال
كأخرب اهلل ىذا ا٢بصن ا٤بذكور على يده عليو السبلـ عاـ أربع أك ثبلث كعشرين]كألف[ 

كىو على ذلك إٔب اآلف، كقد أرسلنا على أىل الطرؽ كفيهم من الضعفاء مثل الذم ُب 
السبلـ كبغّبه من األئمة اقتديت فإف اإلماـ مهبط الشيطاف، كمغرس الفتنة، كبا٥بادم عليو 

إبراىيم بن موسى بن جعفر أخرب سد ا٣بانق بصعدة ككاف يسقى لطائفة من الناس فهم 
من الضعفاء كالذين با٤بؤتفكة، ككذلك ا٥بادم عليو السبلـ قطع أعناب أملح ك٬بيلها من 

ة بوادم كعبلف ببلد شاكر، كفيهم مثل من ذكرت، ككذلك أيضان قطع أعناب حقل صعد
ك٬بيل بِب ا٢بارث بنجراف، ككلده الناصر عليو السبلـ أخرب أرض قدـ كلها كٓب يسأؿ عن 

بيت يتيم كال أرملة، كال ضعيف، كُب سّبة اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞبزة عليو 
السبلـ أنو أخرب العادية ُب ببلد ظليمة، كأشياء مذكورة ُب مثل ذلك كثّبة، ككذلك 

ماـ أٞبد بن سليماف عليو السبلـ أخرب صعدة القدٲبة، كغّبىم من سائر األئمة عليو اإل
السبلـ، كاإلماـ ا٤بنصور باهلل عليو السبلـ نص على ذلك نصان، كإمامنا اإلماـ الناصر لدين 



اهلل خرب قرية ُب الكريش يقاؿ ٥با: ا١بند كالعصرة ُب بِب ٧بمد، كعزاف بِب أسعد، كقاىر 
 داير، كٓب يسألوا عن بيت يتيم كال أرملة.ُب ببلد ا٤ب

َّ الًَّذينى  كاحتج اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ على ذلك بقولو تعأب: }كىاتػَّقيوا ًفتػٍنىةن الى تيًصينبى
ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاصَّةن{ كىي حجة األئمة عليهم السبلـ، ك٩با ٰبتج بو أيضان أنا ركينا 

و كآلو كسلم ُب أمإب أيب طالب عليو السبلـ أنو قاؿ: ))إف باإلسناد إٔب النيب صلى اهلل علي
اهلل أكحى إٔب نيب من أنبيائو إ٘ب معذب من قومك مائة ألف، أربعْب ألف من شرارىم، 

كستْب ألفان من خيارىم، فقاؿ: يا رب ىؤالء األشرار فما باؿ األخيار؟ قاؿ: إهنم لن 
 يغضبوا لغضيب((.

صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))إف اهلل أمر أف ٱبسف كُب األمإب أيضان عن النيب 
فقالت ا٤ببلئكة: إف فيها يا رب العابد الفبل٘ب أك  -السهو من عندم-ٗبدينة أك يعذب 

فقاؿ اهلل تعأب: ا٠بعو٘ب ضجيجو فإنو ٓب يغضب  -السهو من عندم-فبلف العابد
 لغضيب((.

سلم أنو قاؿ: ))ما من قـو يكوف بينهم من كُب األمإب عنو أيضان صلى اهلل عليو كآلو ك 
[ يأخذكا على يده إال عمهم اهلل بعذاب((. كىؤالء ىل 22يعمل فيهم با٤بعاصي فلم]ؽ/

أنكركا منكران، أك ىاجركا؟ ىم بْب أىل ا٤بعاصي يركف كيسمعوف، ٍب كاف ُب ىذه األياـ ما 
تهى بلفظو من خطو عليو أدخلوا أىل الفساد إٔب بْب الشرائف يا منكراه يا منكراه. ان

 السبلـ.

 ]رسائل اإلماـ إٔب أىل ىجرة الظهرين[
 كمن كتبو عليو السبلـ كتاب كتبو إٔب أىل ىجرة الظهرين من ببلد حجة كىو:

 بسم اهلل الرٞبن الرحيم، أما بعد:
فإف اهلل سبحانو فرض فرائض من ٝبلتها ا١بهاد ُب سبيل اهلل قاؿ اهلل سبحانو كتعأب: 

يػٍره لىكيٍم كىعىسىى أىٍف }كيًتبى  ٍيئنا كىىيوى خى عىلىٍيكيمي اٍلًقتىاؿي كىىيوى كيٍرهه لىكيٍم كىعىسى أىٍف تىٍكرىىيوا شى



اًىديكا بًأىٍموىاًلكيٍم  ٍيئنا كىىيوى شىرّّ لىكيٍم{، كقاؿ سبحانو: }انًفريكا ًخفىافنا كىثًقىاالن كىجى بُّوا شى ٙبًي
يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى{، كقاؿ اهلل سبحانو كتعأب: كىأىنفيًسكيٍم ُب سىًبيًل اهلل ذىًلكي  ٍم خى

ا الًَّذينى آىمىنيوا كيونوا أىنصىارى اهلل كىمىا قىاؿى ًعيسىى اٍبني مىٍرٙبىى لًٍلحىوىارًيّْْبى مىٍن أىنصىارًم ًإٔبى   }يىاأىيػُّهى
ائًفىةه ًمٍن بىًِب ًإٍسرىائًيلى كىكىفىرىٍت طىائًفىةه فىأىيٍَّدنىا الًَّذينى اهلل قىاؿى ا٢بٍىوىارًيُّوفى ٫بىٍني أىنصىاري اهلل فىآىمىنىٍت طى 

آىمىنيوا عىلىى عىديكًّْىٍم فىأىٍصبىحيوا ظىاًىرًينى{ كأنتم رٞبكم اهلل رأيناكم عن ا١بهاد مضربْب، ككأف 
اهلل ٓب يفرضو عليكم، كآية ذلك أنا ٓب نر منكم رجبلن كقف ساعة ُب موقف من مواقف 

هاد، كإنكم ٓب تعدكا ١بهاد الظا٤بْب سبلحان، كأف اهلل سبحانو ٓب ينزؿ ُب كتابو ا٢بكيم ا١ب
}كىأىًعدُّكا ٥بىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو{ كصرنا ندعوا الناس إٔب جهاد الظا٤بْب، كننادم فيهم، 

فلم ٯببها كبو كرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قد قاؿ: ))من ٠بع كاعيتنا أىل البيت 
 اهلل على منخريو ُب نار جهنم(( . فهذه اآليات كا٣برب، كما ىو

أكثر من أف ٰبصى من ا٢بجج البالغة عند الناس كأهنا ٓب تكن، ك٫بن نشهد اهلل عليكم 
كمبلئكتو كا٤بؤمنْب ككفى باهلل شهيدان، ٍب إنا ٤با رأينا كراىتكم ٢بر القتاؿ كمنازلة األبطاؿ 

اد بأنفسكم، كألزمناكم ا١بهاد بأموالكم،كال عذر لكم عنو، ٍب إنا خففنا عذرناكم عن ا١به
عليكم كعذرناكم عن إنفاؽ الفاضل عن كفاية السنة من ٝبيع ما ٛبلكوف كما ىو اختيار 
األئمة ا٥بادين الذين ّٔم تقتدكف، كعلى مذىبهم تعتمدكف، كعينا عليكم ستمائة حرؼ 

من ذلك زكاة أموالكم، كما زاد فمما فرض اهلل تفرقوهنا على قدر أحوالكم، ٙبسبوف 
[ كيبارؾ لو فيما 23عليكم من ا١بهاد بأموالكم، فمن امتثل فاهلل يسا٧بو كيغفر لو]ؽ/

أبقى، كيتقبل منو ما أعطى، كمن أىب كعصى كٓب ٲبتثل ما ُب التنزيل فاهلل حسبو كىو اآلخذ 
نقىلىبو يىنقىًلبيوفى{، كنقوؿ: اللهم اغننا عنو، كأره لو بذنبو، }كىسىيػىٍعلىمي الًَّذينى ظىلىميوا أىمَّ مي 

 ا٤بأساة فيما ٰبب، كاهلل حسبنا كنعم الوكيل كنعم النصّب، كالسبلـ.
إٔب ىنا ما نقل ٩با نقلو موالنا السيد العبلمة صفي الدين أٞبد بن ٧بمد نفع اهلل بو ُب ىذا 

 ا٤بوضع.



 ]رسائلو لعامة ا٤بسلمْب[
مثل ذلك ما ال ٰبصى كثرة، أحسبها إٔب األلوؼ، كنلحق ىذه كلو عليو السبلـ ُب 

 ٤بناسبتها ما تقدـ كىي:
 

ا الًَّذينى آىمىنيوا ىىٍل أىديلُّكيٍم عىلىى ً٘بىارىةو  ا٢بمد هلل كسبلـ على عباده الذين اصطفى }يىاأىيػُّهى
، تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىرىسيولًًو كى٘بيىاىً  ًبيًل اهلل بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم تينًجيكيٍم ًمٍن عىذىابو أىلًيمو ديكفى ُب سى

يػٍره لىكيٍم ًإٍف كينتيٍم تػىٍعلىميوفى{، }ًإفَّ اهلل اٍشتػىرىل ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى أىنفيسىهيٍم كىأىٍموىا٥بىيٍم بًأىفَّ   ذىًلكيٍم خى
ًبيًل اهلل فػىيػىٍقتػيليوفى كىيػيٍقتػىليوفى  ا عىلىٍيًو حىقِّا ُب التػٍَّورىاًة كىاإًل٪ًبيًل كىاٍلقيٍرآًف  ٥بىيمي ا١بٍىنَّةى يػيقىاتًليوفى ُب سى كىٍعدن

 كىمىٍن أىٍكَبى ًبعىٍهًدًه ًمنى اهلل فىاٍستىٍبًشريكا بًبػىٍيًعكيمي الًَّذم بىايػىٍعتيٍم ًبًو كىذىًلكى ىيوى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي{
ن، كرضي اهلل عن ا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كصلى اهلل على ٧بمد كآلو الطيبْب الطاىري

 أصحابو األكرمْب.

كتابنا ىذا إٔب من كقف عليو من ا٤بسلمْب، أما بعد: فإنا لنحمد اهلل إليكم الذم ال إلو 
إال ىو إليكم، ٍب إنا ندعوكم إٔب جهاد أعداء اهلل الذين ظلموا العباد، كأظهركا ُب األرض 

َبمْب من ا٤بؤمنْب، فقتلوا الفساد، كشربوا ا٣بمور، كنكحوا الذكور، كاستباحوا دماء احمل
األطفاؿ كالنساء، كمن ال ٰبمل سبلحان من الضعفاء كا٤بساكْب، كأنتم تعلموف ذلك كال 

يني كيلُّوي لًلًَّو{، كقاؿ  ٘بهلونو، قاؿ اهلل تعأب: }كىقىاتًليوىيٍم حىٌبَّ الى تىكيوفى ًفتػٍنىةه كىيىكيوفى الدّْ
يػٍره لىكيٍم ًإٍف  تعأب: }انًفريكا ًخفىافنا كىثًقىاالن كى  ًبيًل اهلل ذىًلكيٍم خى اًىديكا بًأىٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم ُب سى جى

ابنا أىلًيمنا كىيىٍستىٍبًدٍؿ قػىٍومنا غىيٍػرىكيٍم كىالى  ٍبكيٍم عىذى كينتيٍم تػىٍعلىميوفى{، كقاؿ تعأب: }ًإالَّ تىنًفريكا يػيعىذّْ
ٍيئنا كىاللَّوي عىلىى كيلّْ شىٍيءو  قىًديره{ كقاؿ سبحانو: }قيٍل ًإٍف كىافى آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم  تىضيرُّكهي شى

ا كىً٘بىارىةه ٚبىٍشىٍوفى كىسىادىىىا كىمىسىاًكني  كىًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم كىعىًشّبىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىى
ا أىحىبَّ إًلىٍيكيٍم ًمنى اهلل كىرىسيولًًو كىًجهىادو  ًبيًلًو فػىتػىرىبَّصيوا حىٌبَّ يىٍأٌبى اهلل بًأىٍمرًًه كىاللَّوي الى  تػىٍرضىٍونػىهى ُب سى

يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىاًسًقْبى{ كإياكم كاإلقتداء بكفرة بِب إسرائيل فإهنم كانوا كما حكى اهلل 



اكيكدى كىًعيسىى اٍبًن فيهم حيث قاؿ سبحانو: }ليًعنى الًَّذينى كىفىريكا ًمٍن بىًِب ًإٍسرىائًيلى عىلىى ًلسىاًف دى 
انيوا24مىٍرٙبىى]ؽ/  [ ذىًلكى ٗبىا عىصىٍوا كىكى

ًثّبنا ًمنػٍهيٍم يػىتػىوى  انيوا يػىٍفعىليوفى، تػىرىل كى انيوا الى يػىتػىنىاىىٍوفى عىٍن مينكىرو فػىعىليوهي لىًبٍئسى مىا كى لٍَّوفى يػىٍعتىديكفى، كى
مىٍت ٥بىيٍم أىنفي  اًلديكفى، الًَّذينى كىفىريكا لىًبٍئسى مىا قىدَّ اًب ىيٍم خى سيهيٍم أىٍف سىًخطى اهلل عىلىٍيًهٍم كىُب اٍلعىذى

ًثّبنا ًمنػٍ  انيوا يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىالنَّيبّْ كىمىا أينزًؿى إًلىٍيًو مىا اٚبَّىذيكىيٍم أىٍكلًيىاءى كىلىًكنَّ كى هيٍم فىاًسقيوفى{ كىلىٍو كى
قاؿ: ))أمراء يكونوف من بعدم ال يهتدكف كبلغنا عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو 

ّٔديي كال يستنوف بسنٍب فمن صدقهم بكذّٔم كأعاهنم على ظلمهم فأكلئك ليسوا مِب 
كلست منهم، كال يردكف علي ا٢بوض، كمن ٓب يصدقهم على كذّٔم كٓب يعنهم على 

[ ظلمهم فأكلئك مِب كأنا منهم كسّبدكف علي ا٢بوض((. كمن اإلعانة ٥بم]على ظلمهم
تسليم األمواؿ إليهم كما بلغنا عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ ما معناه: 

لسلطاف جائر درٮبان كبو اهلل على منخريو((. كبلغنا عنو صلى اهلل  -أم سلم-))من جىب 
 عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))ا٤بعْب للظا٤بْب كا٤بعْب لفرعوف على موسى((.

يو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))ليخرجن ناس من أمٍب من قبورىم ُب صور كركم عنو صلى اهلل عل
 ا٣بنازير ٗبا داىنوا أىل ا٤بعاصي، ككفوا عن هنيهم كىم يستطيعوف((.

ك٩با ركاه ا٤بوالف كا٤بخالف كتلقتو األمة بالقبوؿ ما بلغنا عن أيب ىريرة عن النيب صلى اهلل 
-تقاتلوا قومان كأف كجوىهم آّاف ا٤بطرقة عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))ال تقـو الساعة حٌب

((. كُب ركاية: ))صغار األعْب ذلف األنوؼ كأف كجوىهم آّاف ا٤بطرقة((. -يعِب الَبؾ
كىذا ا٢بديث ركاه البخارم، كمسلم كأبو داكد، كالَبمذم، كالنسائي ُب صحاحهم 

 كغّبىم.
يعِب -قاتلكم قـو صغار األعْبكعن بريدة عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))ي

 ((. أخرجو أبو داكد.-الَبؾ
ىذاف ا٣برباف من النصوص ا٤بفيدة أف الَبؾ على خبلؼ ا٢بق، كأف ا٤بسلمْب يقاتلوهنم كال 



يقاتل ا٤بسلمْب إال من كاف عاديان ٯبب قتالو، يؤيد ذلك ما ركاه أبو داكد عن أيب بكر عن 
ؿ: ))إذا كاف آخر الزماف جاء بنو قيطور أعراض النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قا

الوجوه صغار األعْب حٌب ينزلوا على شط النهر فيفَبؽ أىلها ثبلث فرؽ، فرقة يأخذكف 
كفرقة يأخذكف  -يعِب ىلكوا ُب دينهم لَبكهم جهاد الَبؾ-أذناب البقر كالربية كىلكوا 

رقة ٯبعلوف ذراريهم خلف ، كف-يعِب يأخذكف ألنفسهم األماف فيكفركف-ألنفسهم ككفركا
 ظهورىم كيقاتلوف كىم الشهداء(( .

[ كرسولو ُب سنتو، فكونوا 25فإ٘ب ملزمكم أيها ا٤بسلموف ما ألزمكم اهلل ُب كتابو]ؽ/
رٞبكم اهلل من الذين قاؿ اهلل فيهم: }كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو يىٍأميريكفى 

ٍعري  اةى كىييًطيعيوفى اهلل كىرىسيولىوي أيٍكلىًئكى بًاٍلمى كًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمينكىًر كىييًقيميوفى الصَّبلىةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكى
يػىٍرٞبىيهيمي اهلل ًإفَّ اهلل عىزًيزه حىًكيمه{ كال تكونوا من الذين قاؿ اهلل فيهم: }اٍلمينىاًفقيوفى  سى

ٍعريكًؼ كىيػىٍقًبضيوفى أىٍيًديػىهيٍم كىاٍلمينىاًفقىاتي بػىٍعضيهيٍم ًمٍن  بػىٍعضو يىٍأميريكفى بًاٍلميٍنكىًر كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلمى
نىسيوا اهلل فػىنىًسيػىهيٍم ًإفَّ اٍلمينىاًفًقْبى ىيمي اٍلفىاًسقيوفى{ كمعُب قولو تعأب: كيقبضوف أيديهم أم 

 يعِب ا١بهاد كاإلنفاؽ ُب سبيل اهلل.

اقر، عن أبيو علي بن ا٢بسْب زين العابدين، عن أبيو الشهيد كبلغنا عن أيب جعفر ٧بمد الب
ا٢بسْب سبط رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن علي بن أيب طالب كـر اهلل كجهو 
ُب ا١بنة عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))يكوف ُب آخر الزماف قـو مراؤف 

كؼ كال هنيان عن ا٤بنكر إال إذا أمنوا الضرر، فيتقربوف كيتنسكوف ال يوجبوف أمران با٤بعر 
يطلبوف ألنفسهم الرخص كا٤بعاذير يتتبعوف زالت العلماء، كما ال يضرىم ُب نفس كال 

ماؿ، فلو أضرت الصبلة كالصياـ كسائر ما يعملوف بأموا٥بم كأكالدىم كأبداهنم لرفضوىا((. 
ي عن ا٤بنكر فريضة عظيمة ّٔا كقد رفضوا أسنم الفرائض كأشرفها، األمر با٤بعركؼ كالنه

تقاـ الفرائض، إف األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر سبيل األنبياء كمنهاج الصا٢بْب، 
فريضة تقاـ ّٔا الفرائض، كٙبل ا٤بكاسب، كتطرد ا٤بظآب، كتعمر األرض، كتنتصف من 



 نيب من األعداء، فأنكركا ا٤بنكر بألسنتكم، كصكوا ّٔا جباىهم، قاؿ: ))كأكحى اهلل إٔب
أنبيائو عليهم السبلـ إ٘ب معذب من قومك مائة ألف، أربعْب ألفان من شرارىم، كستينان ألفان 

من خيارىم، قاؿ: يا رب ىؤالء األشرار فما باؿ األخيار؟ قاؿ: داىنوا أىل ا٤بعاصي كٓب 
 يغضبوا لغضيب((.

))ما من رجل  كبلغنا عن جرير قاؿ: ٠بعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ:
ٯباكر قومان فيعمل بْب ظهرانيهم با٤بعاصي فبل يأخذكف على يده إال يوشك أف يعمهم اهلل 

 بعقاب((.

كبلغنا عن أيب جعفر ٧بمد بن علي رٞبة اهلل عليو أنو كاف يركم كيقوؿ: إذا كاف يـو 
يد القيامة جعل اهلل سرادؽ من نار كجعل فيو أعواف الظلمة كٯبعل ٥بم أظافّب من حد

ٰبكوف ّٔا صدكرىم حٌب تبدك أفئدهتم فتحَبؽ فيقولوف ربنا أٓب نكن نعبدؾ؟ فيقوؿ: بلى 
 كلكنكم كنتم أعوانان للظا٤بْب.

اللهم إف حجتك قائمة على خلقك، فمن آثر رضاؾ على ىواه فلقو اليسر، كاشرح لو 
للهم [، كاٞبو من ا٤بكركىات، ا26الصدر، كضاعف لو ا٢بسنات، كامح عنو السيئات]ؽ/

كمن أىب إال النكوص على عقبيو فخذه بذنبو كانتقمو، كاعكس أملو، كا٧بق عملو، كابلو 
 بشر منا، كارزقنا خّبان منو، كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كآلو كسلم.

كركم عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إذا تبايعتم بالعينة كأخذًب أذناب البقر كتركتم 
ذالن ال ينزعو حٌب ترجعوا إٔب دينكم(( . كال حوؿ كال قوة إال باهلل  ا١بهاد سلط اهلل عليكم

 العلي العظيم.

 ]كرامات اإلماـ[
 كأما كراماتو عليو السبلـ فهي كثّبة.

قاؿ السيد أٞبد بن ٧بمد نفع اهلل بو: منها: أهنا خضعت لو رقاب القبايل عامة كقبايل 
موا من اعتزل إليو من ٝبيع أصحابو، ا٤بشرؽ خاصة، كأىابوا جانبو، كعظموا شأنو كاحَب 



 كأمنوا الطرقات.
كمنها: أنو عليو السبلـ ترؾ خزانتو كٝبيع ما معو ُب موضع يسمى العصيدة ُب جهات برط 

مع ثبلثة نفر من أصحابو كبينهم كبْب القرل فراسخ، فقصدىم قـو ُب الليل فعطبت 
ضل الزاىد العابد ٝباؿ أيديهم على سبلحهم، كصرفهم اهلل، حكى ذلك الفقيو الفا

 الدين: ٧بمد بن علي اليعقويب رٞبو اهلل.
كمنها: أف شيخان من مشائخ أىل برط ا٠بو ٰبٓب أبو عركؽ تربأ من اإلماـ عليو السبلـ 

كأصحابو، فصاح ُب السوؽ أنو برمء منهم، كذلك حْب قصد األتراؾ إٔب جهة برط فدعا 
 ة نعتو، لعلو ٓب يلبث إال أقل من أسبوع.عليو اإلماـ عليو السبلـ فأىلكو اهلل بسرع

كمنها: أنو عليو السبلـ ٤با كصل األتراؾ إٔب جهة برط كالتجأ اإلماـ عليو السبلـ كمن معو 
إٔب قفر ُب تلك ا١بهات فأصبحوا ذات يـو كليس معهم من الطعاـ شيء، فاعتزؿ اإلماـ 

اؿو من أصحابو غّب بعيد، عليو السبلـ ىو ككلده ا٢بسْب بن أمّب ا٤بؤمنْب إٔب مكاف خ
فدعا إٔب اهلل سبحانو كسألو من فضلو، فإذا ٝبل موقر عنبان سبق صاحبو، فلما كصل إٔب 
اإلماـ قسم لو كألصحابو نصف ذلك العنب، كدعا لو اإلماـ عليو السبلـ، كبقى اإلماـ 

 عليو السبلـ ىو كأصحابو ذلك اليـو كال شيء معهم على خوؼ من األتراؾ إٔب اليـو
التإب، فإذا ٝباعة كصلوا من اليمن ٗباؿ كثّب لئلماـ عليو السبلـ زىاء مأٌب حرؼ، فأخذ 
اإلماـ عليو السبلـ كقر ثبلث ٝباؿ بر كأخذ لو رفقان ُب الطريق كسار ليلة إٔب موضع قفر 

يسمى العقل، فوافق ىناؾ شيخان من مشائخ ذم حسْب من مشارؽ برط من 
مد بن علي كقدكاف ىذا الشيخ نافران من اإلماـ عليو [ ا٠بو أبو حياد ٧ب26دٮبة]ؽ/

السبلـ فألقى اهلل ُب قلبو ٧ببة لئلماـ عليو السبلـ عظيمة يقل الوصف عنها، كبقى اإلماـ 
 عليو السبلـ كأصحابو ُب تلك القفار معو كحواليو حٌب رجعت األتراؾ من برط إٔب صعدة.

ّبة كقد أىلكت كثّبان من أىلها كعلى قرب  كمنها: أف الثعابْب كا٢بيات ُب تلك ا١بهات كث
كل من ىلك منهم منها عبلمة يعرؼ ّٔا أنو ىلك بسم األفاعي ينقبوف ذلك ُب حجارة 



على قبورىم، كٓب يقع ُب اإلماـ عليو السبلـ كال ٝبيع أصحابو كالمن كصل إليو شيء من 
 ذلك مع كوف بقايهم أكثر ذلك الزماف ُب القفار.

لسبلـ دعا إٔب اهلل سبحانو كتعأب بتعجيل الفرج عند صخرة ىنالك ٥با كمنها: أنو عليو ا
مثل النسر جناحاف عرضها قدر ثبلثْب ذراعان على قطب ُب كسطها مثل قطب الرحى، 
حامل ٥با ُب ا٥بواء فاستجاب اهلل سبحانو لو كٓب ٲبش إال خطان يسّبة قدر نصف مرمى، 

 إٔب صعدة. فإذا البشّب بالفرج برجوع األتراؾ من برط
كمنها: أنو أصبح ذات يـو ىو كأكالده الثبلثة عليهم السبلـ علي كا٢بسن كا٢بسْب كال 

غداء معهم ُب شدة ا٣بوؼ إذ كاف عليو السبلـ ال يأكل إال من النذر كا٥بدية فإذا رجل 
بصحفة فيها عريك بر ك٠بن ملفوفة الصحفة ُب جراب فوضعها بْب يدم اإلماـ، فأكل 

السبلـ كأكالده حٌب شبعوا، كدفع الباقي إٔب أصحابو، ككاف بْب اإلماـ عليو اإلماـ عليو 
 السبلـ كبْب ا٢بي مرحلتاف كسار الرجل كٓب يعرؼ لو اسم كال خرب.

كمنها: أنو عليو السبلـ دعا على رجل من ذم حسْب من دٮبة أشار بيده إٔب الثياب الٍب 
اـ عليو السبلـ فسقط الرجل فغاب على اإلماـ كأصحابو كتكلم بكبلـ فيو أذية لئلم

أصبعو ُب كفو، فندـ الرجل كسأؿ اإلماـ عليو السبلـ أف يرضى عليو كيدعو لو، فدعا لو 
 اإلماـ فرجعت يده كما كانت من قبل صحيحة.

كمنها: أف األتراؾ أرادكا غزك اإلماـ عليو السبلـ إٔب جهة برط من صعدة مرة أخرل، كبلغ 
السبلـ فوقع معو عليو السبلـ من ذلك كرب عظيم ٤با كاف قد خربىم إٔب اإلماـ عليو 

عرؼ من تغيّب كثّب من القبائل ك٤با قد جرل عليو كعلى أصحابو ُب ا٤برة األكٔب من التعب 
كا٣بوؼ الشديد ُب القفار فالتجأ عليو السبلـ إٔب اهلل سحانو كتعأب كدعا إليو كىو ُب 

نو دعاه، فوصل األتراؾ إٔب موضع يسمى موضع قفر يسمى رسب، فاستجاب اهلل سبحا
الصدارة من ببلد آؿ سآب كٓب يبق بينهم كبْب ا٤بوضع الذم فيو اإلماـ عليو السبلـ إال 
، كألقىاهلل ُب قلؤّم الرعب كالعداكة ألمّبىم الذم أرسلهم من  مقدار سّب نصف يـو



األمّب ٧بمد، [ عازمْب على قتل أمّبىم الذم يسمى 28صعدة، كرجعوا إٔب صعدة ]ؽ/
ككاف معهم من أشراؼ ا١بوؼ ا٢بمزيْب األمّب ىادم بن ٝبعاف ا٢بمزم، فلما علم ىذا 
الشريف ا٤بخذكؿ ٗبقصدىم سبقهم إٔب األمّب بصعدة، فأخربىم ٖبربىم، كاحَبز األمّب 

٧بمد منهم، ككاف دعاء اإلماـ عليو السبلـ كقت العشاء كرجوعهم إٔب صعدة كقت 
 قد أشرنا إليها، كسيأٌب ذكرىا إف شاء اهلل تعأب. السحر، كىذه القضية

كمنها: خركجو إٔب كادعة ا٤برة األخرل ُب كقت قوة األتراؾ كٛبلكهم للببلد كلها مع كثرة 
٧باطهم، كعساكرىم ُب ٝبيع ا١بهات، فوثب بنفسو إٔب كادعة، فنصره اهلل سبحانو كتعأب 

اهلل سبحانو أسباب مواالة عبد الرحيم كغّب  كألقى ُب قلوب أىل كادعة اإلنقياد لو، ٍب يسىر
 ذلك من األسباب ا٤بوجبة لنصرتو، كعلو كلمتو عليو السبلـ.

كمنها: أف بعض عبيد األتراؾ خرج من صعدة كقد أكدعوا ٠بان يهلك بو اإلماـ عليو السبلـ 
 فكفاه اهلل شره، كقتل ُب طريق ٪براف ككجد السم معو.

قت حصار شهارة ٓب يكن معو من بيت ا٤باؿ إال ٟبسة كمنها: أنو عليو السبلـ ُب ك 
حركؼ فقط، فيسر اهلل من األمواؿ شيئان كثّبان من ساير البلداف، ككانوا يدخلوهنا إٔب شهارة 
من بْب العساكر الكثّبة احمليطة ٔبميع جوانب شهارة، ككانوا ٱبربكف بعجائب من ألطاؼ 

 اهلل سبحانو كتعأب ٥بم.
السبلـ من شهارة كحفظ اهلل لو ُب الطريق بْب احملاط من كل جانب كمنها: خركجو عليو 

كيسر اهلل لو ذلك مع صعوبة الطريق ككثرة شناخيبها كعدـ اإلىتداء إليها ُب النهار فضبلن 
عن الليل مع تراكم األعداء، كتبلصقهم كشدة حرصهم عليو كاجتهادىم ُب ا٢براسة 

إٔب كادعة ٍب إٔب برط، ٍب بقي فيها مدة، ٍب كثب كالعساسة، فسلمو اهلل تعأب منهم، كسار 
عليهم ُب كادعة كما عرؼ ذلك، كحفظ اهلل أكالده ُب شهارة كٝبيع أصحابو إٔب أف 

خرجوا منها على حاؿ ٝبيل، ٍب من اهلل سبحانو بأف يسر خركج أكالده كأىلو من كوكباف، 
ضعو من ىذه السّبة كاجتماعو ّٔم كرجوعهم إٔب ٧بركس شهارة كما ذلك مذكور ُب مو 



 ا٤بباركة، فهذا كلو من كرامات اهلل سبحانو لو.
كمنها: أف قومان بيتوا اإلماـ عليو السبلـ أم أرادكا غزكه، فلما قربوا منو يبست أطرافهم 

 كأيديهم على سبلحهم، كظهر ذلك ُب ألسنتهم كذلك ُب برط.

سل رسبلن برسالة فيها دعاء كمنها: أنو عليو السبلـ طلب زكاة ا٤بواشي من بعض دٮبة كأر 
عظيم، فرجعوا بشيء يسّب قدر ثبلثْب رأسان من الغنم الضعاؼ ما فيها شيء مليح، فدعا 

عليهم فأصأّم اهلل با١بدب حٌب أكل الرعية الَباب كماتت، كما بقي منها إال اليسّب 
السبلـ كأجلوا عن ببلدىم، كمات منهم خلق كثّب ُب األرض ٍب التجؤا إٔب اإلماـ عليو 

 [.29فأحسن إليهم]ؽ/
 كمنها: أف رجبلن من أىل شهارة كقع منو أذية لئلماـ عليو السبلـ فأىلكو اهلل بسرعة.

كمنها: أف بعض فقهاء األىنـو كىو الفقيو عبد اهلل بن علي الر٪بي سعى بفساد ُب شهارة 
مّب عبد الفيش كقت حصار األتراؾ ٥با، كراح كغدل ُب ذلك، كعامل ٝباعة على نصرة األ

اهلل بن ا٤بعافا كىو حاط ُب النجد، فبلغ اإلماـ عليو السبلـ ذلك فاكَبب كربة عظيمة 
كفزع إٔب اهلل سبحانو كتعأب بالدعاء ا٤بذكور، فاستجاب لو دعاه، كعجل االنتقاـ من 

الفقيو ا٤بذكور من ساعتو بعد أف رجع من نواحي شهارة، كأصابو اهلل بالفاِب كىو يشرب 
ند ابن ا٤بعافا فاختلط عقلو، كخلط البوؿ بالغائط فحملوه من معسكر بِب ا٤بعافا القهوة ع

ليبلن إٔب بيتو، كىو ُب بِب نتاـ من جبل ذرم، فبقي يتقلب بْب فضبلتو قريبان من سنة بْب 
 ا٢بي كا٤بيت.

كمنها: ما اشتهر للخاص كالعاـ كالقريب كالبعيد كالعدك كالصديق ُب صنعاء ُب أكؿ دعوتو 
يو السبلـ، أنو كاف يسمع من الصوامع النداء ا٤بتكرر منذ شهرين أك ٫بوٮبا ُب الليل عل

 بصوت شهّب ثخْب يسمعو الناس كال يركف شخصو، يقوؿ: يا إماـ قاسم بتفخيم القاؼ.
 كركل بعضهم أنو رأل صورة طاير من جهة الصوت.



ر اإلماـ عليو السبلـ كمنها: أف كلده السيد شرؼ الدين ا٢بسْب كقعت ُب كفو عاشة، فأم
٤بن يقطعها، كأمر لولده من كادعة إٔب جهات مرىبة، كرؽ لو اإلماـ عليو السبلـ كمسح 

عليها، كأمره بالعود إٔب كادعة، كأهنا تقطع ىنالك، فما كصل كادعة إال كقد من اهلل تعأب 
 لو بالشفاء كزالت بالكلية، ككصل ا٣برب إٔب اإلماـ عليو السبلـ فسر بذلك.

منها: أف رجبلن من أىل الظاىر سلم عليو ُب مكاف قفر كقاؿ: يا موالنا أنا راعو غنم ٕب ك 
كقد أضر بنا القحط، كقلة ا٤باء فادع لنا، فتوجو القبلة كالوقت قريب غركب الشمس كما 
ُب السماء قزعة، فما جاء كقت العشاء إال كقد ميًطر، كأرسلت السماء غرابيلها، كأقبلت 

ها، كما توضأ أكثر الناس إال من ا١برب كاألمواؿ، ككاف ذلك بالسنتْب من الشعاب ٗبا في
 ببلد بِب صرٙب، كاستمر ا٤بطر متصبلن ٫بو أربعة عشر يومان.

كمنها: أنو بلغ إليو ا٣برب بقتل أصحاب دركيش ُب عقبة ظفار إٔب ا٤بعاصر بببلد خيار 
 جاء ا٣برب اليقْب. كقت الوقعة كٓب يعرؼ من جاء با٣برب، فلما كاف بعض الليل

كمنها: أف بعض أىل شهارة أراد أف ٲبكر ُب شهارة كيسلمها إٔب يد عبد الرحيم على يد 
الفقيو علي الشهارم، كذلك ُب كقت مواالة عبد الرحيم لئلماـ عليو السبلـ، ككاف ُب 

  ذلك الوقت كثّب من مشائخ األىنـو باقيْب عند عبد الرحيم ُب حجة باستبقائو ٥بم، ككاف
[ الرحيم غّب صادؽ ُب مواالتو لئلماـ عليو السبلـ، 30كثّب من الناس يظن أف عبد]ؽ/

فلهذا سعى ىذا ا٤باكر من أىل شهارة ّٔذا السعي ا٤بنكوس، ككقف اإلماـ عليو السبلـ 
على بعض كتب ىذا ا٤باكر، كأرسل أيضان عبد الرحيم ٗبا كصلو من الكتب ٩بن كاف أراد 

 عند اإلماـ عليو السبلـ، فلما ٙبقق اإلماـ عليو السبلـ ذلك طرد ا٤بكر من أىل شهارة إٔب
ىذا ا٤باكر من أىل شهارة، ككاف من األشراؼ فلم يلبث أف يقطع ىو كأكالده با١بذاـ ُب 
مدة يسّبة دكف السنة، ككاف ذلك على يد الشهارم، ككذلك الشهارم قتل شر قتلة، كما 

 .سيأٌب ذكره ُب موضعو إف شاء اهلل تعأب
كمنها: أف بعض خدـ ابن ا٤بعافا كقت حطاطو على شهارة كحصارىا، ككاف ابن ا٤بعافا 



 معسكران ُب ٪بد بِب ٞبزة، ككانوا يرموف بالزبرطاف، ككاف ىذا ا٣بادـ من أىل حبور.
كركم أنو من بِب النهارم من بِب السودة ٱبدـ ُب الريح، ككاف يضرب ُب طاستو كىي 

رمي الزبرطاف كيشيع البشارة ألصحابو كاالستهزاء بأصحاب اإلماـ معلقة ُب رقبتو، كيفرح ب
عليو السبلـ فبينما ىو كذلك إذ رمي صاحب الزبرطاف فانقض الزبرطاف كطارت منو قطعة 

كقعت ُب رجل ا٣بادـ]كرمت ّٔا علوة رمية[ فمات من ساعتو، كصار إٔب سخط اهلل 
 كلعنتو.

ىد شرؼ الدين ا٢بسن بن شرؼ الدين ا٥بادم كمنها: ما ركاه السيد الفاضل الورع الزا
صاحب بلد عراف من ببلد عفار أنو رأل ُب ا٤بناـ كأف ٝباعة من األشراؼ العلماء 

األخيار، منهم اإلماـ عليو السبلـ، كمنهم السيد العآب الكبّب أمّب الدين بن عبد اهلل من 
شجرة قد سقطت على ذرية اإلماـ ا٤بطهر ٰبٓب كغّبٮبا من األشراؼ ٓب يعرفهم حوؿ 

األرض كىم يعا١بوف ُب تقوٲبها، كاإلماـ عليو السبلـ أشدىم عناية ُب ذلك، إذ ٠بع قائبلن 
 يقوؿ شعران:

 شجر الكرٙب ابن األكاـر أكرقا .... كبدا الزماف لو مطيعان مشرقا
 كدٗب لو ظهر البسيطة خاضعان .... من غّب ما نصب يىضير كال شقا

 سرىا .... نصبت لو رتب بأعلى مرتقاخضعت لو غلب الرقاب بأ
 كعلى السعادة استوت إمامتو .... يا صاحيب كاهلل خّب يتقى

 انتهى.
 )كسيأٌب إف شاء اهلل تعأب كثّب من ٫بو ىذه ُب أثناء ىذا التوقيع مع ما قد مر( .

بياف )كقاؿ السيد نفع اهلل بو( : كمن أشعاره عليو السبلـ قصيدتو ا٤بسماة الكامل ا٤بتدارؾ ل
مذىب ا٤بتصوؼ ا٥بالك، كىي مشهورة، كأجاب عليها السيد ٧بمد بن عبد اهلل بن اإلماـ 

شرؼ الدين عليو السبلـ عن أمر سناف لعنو اهلل تعأب، كأجابو اإلماـ عليو السبلـ أيضان 
[ على الكامل ا٤بتدارؾ، كعلى الكامل 31بقصيدتو ا٤بسماة حتف أنف اإلفك ُب رده]ؽ/



طيف معركؼ، كعلى حتف أنف اإلفك شرح بسيط يأٌب ٦بلدان ٓب نر إثباتو ا٤بتدارؾ شرح ل
ُب ىذا ا٤بختصر لطولو، كنأٌب برسالة لو عليو السبلـ ٨بتصرة ُب شأف الصوفية أقمأىم اهلل، 

 كما بعدىا من ا٤بوجود من شعره عليو السبلـ كىي:

 ]رسالة حوؿ الصوفية[
 يبلغ إليو من ا٤بسلمْب، أما بعد:بسم اهلل الرٞبن الرحيم كتابنا ىذا إٔب من 

فسبلـ عليكم كإنا لنحمد اهلل الذم ال إلو إال ىو إليكم، ٍب إنا ٫بذركم من فرقة من الفرقة 
الباطنية يقاؿ ٥بم الصوفية، كذلك أف أصل دينهم من بقية أكالد آّوس ٤با ضعفت 

لدمائهم، كدينهم، شوكتهم بتقوم اإلسبلـ كأىلو أظهركا اإلسبلـ، كأبطنوا الكفر حقنان 
 -قالوا: إف رّٔم ليس ىو إال حساف النساء كا٤برداف، كأف ال رب ٥بم كال للخلق سواىا

كلذلك اٚبذكا دينهم الغناء كالغزؿ كالعشق، كذكر الرذائل كالعكوؼ  -قاتلهم اهلل كلعنهم
على ا٤ببلىي، كالشبابات، كالطارات، فإذا خافوا على نفوسهم خلطوا تلك ا٤ببلىي 

هليل، كمولد النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ليلبسوا على ا١بهاؿ، كيدخلوف من بالت
استطاعوا ُب دينهم، فالواجب على ا٤بسلمْب استباحة دمائهم كأموا٥بم؛ ألهنم كفار 

كمشركوف بل شركهم أعظم كأكثر؛ ألف ا٤بشركْب الذين كاف]رسوؿ اهلل[ صلى اهلل عليو كآلو 
كٯبعلوف لو شركاء كىي األصناـ، كىؤالء ٓب ٯبعلوا إ٥بهم إال كسلم ٯباىدىم يقركف باهلل 

ا٢بساف من النساء كا٤برداف، كال يعرفوف ٥بم ربان غّب ذلك قاتلهم اهلل فمن أجارىم فهو  
كافر، كمن أحسن إليهم فهو كافر؛ ألف من فعل ذلك فقد أعاف على ىدـ اإلسبلـ، كمن 

كإياكم عن الزيغ كالزلل ُب القوؿ كالنية  أعاف على ىدـ اإلسبلـ فهو كافر، عصمنا اهلل
 كالعمل، كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كآلو كسلم.

كلو عليو السبلـ ىذه القصيدة ُب ذكر الصوفية أيضان كا٢بث على اتباع أىل البيت عليهم 
 السبلـ:

 يا ذا ا٤بريد لنفسو تثبيتا .... كلدينو عن اإللو ثبوتا



 سفن النجا إف تسألوا ياقوتا اسلك طريقة آؿ أٞبد كاسألن ....
 التعدلن بآؿ أٞبد غّبىم .... كىل ا٢بصى يشاكل الياقوتا

 اهلل أكجب كدىم ُب كحيو .... كالرجس أذىب عنهم إف شئتا
 [32]ؽ/

 كأئمة األخيار تركم فضلهم .... فإبث ٘بده ٦بمبلن كشتيتا
 ما إف تلم ٗبسند أك مرسل .... إال كجدت ٥بم ىناؾ نعوتا

 نعوت ٪باهتم فدع الذم .... ٓب يلف يومان بالنجا منعوتافيها 
 دع عنك رفض الرافضْب كصفقهم .... كادفع على من فعلهم ٩بقوتا

 كاعلم بأف اهلل ُب تنزيلو .... كقت الشرائع للعباد كقوتا
 فا٢بل بْب كا٢براـ كنقلو .... ككذاؾ بْب فرضو ا٤بوقوتا

 ة أك نفلة مبتوتافانظر أكاف فعا٥بم عن فرضة .... أك ٫بل
 أـ كاف فيها داخبلن حاشى ٥با .... ماذا إٔب أنسأّا مبتوتا
 بل زرع داء دائم أبدان لنا .... من قلب داج داجن مكفوتا
 أبدا كمينان كامنان قد دسو .... من كاف من برىاننا مبهوتا

 كلقى لذلك الفقان من شكلو .... أجرل التفعل مصبحان كمبيتا
 زرع نفاقهم .... كذكر أٞبد ثبتوا تثبيتاكسقوا بذكر اهلل 

 جعلوا ا٢ببللة للجهوؿ جعالة .... اهلل ٯبعل أصلهم مسحوتا
 ٗبوالد ٤بوائد كمكائد .... إلف ا٣ببائث مراقصان كبيوتا

 ما ذا يغرؾ كا٢بلوؿ مقا٥بم .... قد أثبتوا البلىوت كالناسوتا
 هنوتاماذا يغرؾ كآّوس أصو٥بم .... ٓب يَبكوا من قو٥بم م

 سياف ُب ٙبقيق ذاؾ عناىم .... أك أف يطل مهيمنان كثبيتا
 فاىجر ىديت مقا٥بم كفعا٥بم .... كمقاؿ من ضاىاىم كىيتا



 ٍب الصبلة على النيب كآلو .... ما داـ ريب عا٤بان كمقيتا
 كلو عليو السبلـ:

 بتضييع حق اآلؿ ُب الناس أٝبعا .... تضعضع دين اهلل حٌب تضيعا
 اهلل فيهم مهجران .... كبدلو الغاككف شعران مصرعاكأضحى كتاب 

 كسنة خّب الرسل ُب الناس أٮبلت .... كأضحت صنوؼ اللهو دينان مشيعا
 كصار صبلة القـو بالليل رقصة .... بصفق ك٢بن للمغنْب مشفعا
 لقد كيد دين اهلل فينا مكائدان .... ككيد عبيد الطار أسوأ فأفضعا

 ساكنان .... كُب ا٣برد البيض ا٢بساف توسعا يقولوف رب العرش ُب ا٤برد
 تعأب إلو العرش عن سوء كصفهم .... ىو ا٤بلك القدكس عز عن الوعا

 [ كإف حـر التنزيل أمبلؾ مسلم .... يقولوف ملك ا٢بي للغّب كاسعا33]ؽ/
 فردكا كتاب اهلل ردان كشيخهم .... لرد كتاب اهلل خذالف أخشعا

ألف كتاب )األساس( أمبله علي أفرس زيد لتلك العآب كمن كبلمو عليو السبلـ حْب 
ا٤بفركس، يورم لك ما ككرم عنك، أثر ثركة حجاؾ ُب منثور األثر، يثرم لك ثركة عرفاف 
ا٤بؤثر، أقدر قدر ا٤بقدكر، تقدر على عرفاف قدرة القادر، أجد ُب ٙبديد النظر ٘بد كجداف 

حكاـ العآب، تعلم علم احملكم، أحي موجود ىذا ا٤بوجود، اعمل أعبلـ علمك ُب إعبلـ إ
ماحي الشك فيما حم من ضد ا٢بي ٰبٓب حياة احمليي، قدـ مقدمات قلبك إٔب ما قدـ 

 تقدـ على قدـ ا٤بقدـ.
 )ك٩با قالو عليو السبلـ ُب شأف الصوفية أيضان ُب كقت االختفاء(:

 لقد شاف البسيطة ساكنوىا .... كخاف اهلل فيها قاطنوىا
 شرار قـو .... كقالوا ىي إلو كأبطنوىاتغُب با٢بساف 

 كشابوا ذكرىا من ذكر ليلى .... يبْب للحضور فيفطنوىا
 فهاذم الباطنية با٤ببلىي .... كأرباب ا١بهالة مكنوىا



 كىذا الكاعبات كعابدكىا .... كآ٥بة تبل كأبنوىا
 فيا علماء ىل من بينات .... ٛبيط ىنات تلك فبينوىا

 .... فقوموا بالفرائض كاحسنوىا فإف الفرض ُب ىذا عليكم
 تبلقوا عصبة ا١بهاؿ منهم .... كال ٚبفوا البياف فتفتنوىا
 ىلموا بالكتاب كبينوه .... كبالسنن الصحاح كأعلنوىا
 كأقواؿ الذين مضوا كرامان .... كنادكا للجناف لتجتنوىا

 ففي إظهارىا من ذم شفاء .... فشببوا نارىا ليعاينوىا
 ٝبيعان .... كال عذران أراه فتكتبوىافإف اهلل سائلنا 

 
 ك٩با قالو عليو السبلـ ُب حاؿ االختفاء أيضان:

 أال يا إ٥بي إنِب لك خاضع .... كإ٘ب ُب اإلحساف منك لطامع
 كإنك رٞباف رحيم ككاىب .... ٣بلقك آالء ففضلك جامع

 ٘بود على العاصي كتقبل عذره .... كتغفر زالت الذم ىو راجع
 ذك ا٢برص نائل .... كمن ىو معَب كمن ىو قانعكرزقك ٩بدكد ف

 فيا من ىو اهلل العظيم جبللو .... كمن ىو للداعي ٦بيب كسامع
 [ تقبل دعائي كاقبلن كسيلٍب .... كما ٕب سول إفضالك ا١بم نافع34]ؽ/

 ٕبقك كا٤بختار جدم كفاطم .... كمن كاف زكى خاٛبان كىو راكع
 لغر النجـو الطوالعكحق شبّب ٍب شرب صنوه .... كآ٥بم ا

 ككل كٕب ُب الربية صاّب .... يقـو بأكناؼ الدجى كىو جائع
 طلبتك فاغفر ٕب ذنويب كلها .... كيسرف لليسرل فمالك مانع
 ككفقن يا رب لتجديد توبة .... كصاّب أعماؿ إذا حاف كازع
 كىب ٕب علمان ٍب زد٘ب زيادة .... ألف كثر العلم للعبد رافع

 ا أنت أىلو ....ككسع نصييب إف جودؾ كاسعكىب ٕب من اآلؿ م



 كىب ٕب أمانان إ٘ب اليـو خائف .... كأنت على البل جي إليك مدافع
 ككدعتك األكالد من كل نكبة .... فإنك ما ضاعت لديك الودائع
 فعاؼ ٕب األكالد كاحفظن فيهم .... كٓب ّٔم مشلي فكم ٕب موانع

 من جودؾ الكرٙب ا١بوامعككسع عليهم كاىدىم ٍب باركن .... عليهم ف
 كسائر إخوا٘ب كأىلي ىب ٥بم .... أيادم منها خّبىم متتابع

 كغفراف ذنب منو ٍب ىداية .... كفتح بعلم كاألماف متابع
 كرزؽ كسيع ٍب قرة أعْب .... بأىل كأكالد لتجرم تتابع

 كأشركن فيهم ٍب شركهم معي .... إذا ما دعام كاف كالقلب خاشع
 اجرب نفورىم .... كمن ىو مكفوؼ ضعيف كجائعكساغبة األيتاـ ف

 كختم جسيمات األيادم برٞبة .... لنا ُب جناف خّبىا متواسع
 كصل صبلة ال ٰبد عديدىا .... على أٞبد ا٤بختار ما أنت صانع
 كثن على األطياب من أىل بيتو .... كمن ىو مهدم رشيد كطائع

النثر فشيء كثّب يشتمل على ٦بلد كبّب، كأما ما قيل فيو من ا٤بدائح، كالقصائد كالنظم، ك 
كلكن أذكر منو شيئان يسّبان يدؿ على غّبه، من ذلك ما قالو القاضي الفاضل العآب الزاىد 

خبلصة الشيعة ا٤بطهرين، كصفوة حوارم أىل البيت ا٤بصطفْب، ٝباؿ الدين علي بن 
 ا٢بسْب بن ٧بمد ا٤بسورم مهنيان لو ببعض األعياد، قولو:

 فما األعياد كا١بمع .... ما ٓب تكن كالليإب كلها شرع العيد أنت
 كالدىر ما دمت عيدان كلو كلنا .... من جود كفك مصطاؼ كمرتبع

 [ كنعمة أنت كربل ال نطيق ٥با .... شكران كال دكهنا بالعيش ينتفع35]ؽ/

 ككيف ال كبك اإلسبلـ منتصر .... كالعدؿ منتشر كا٢بق متبع
 اطعها .... للطالبْب كمشل الدين ٦بتمعكالعلم منتشر األنوار س

 أحييت سنة خّب ا٤برسلْب كقد .... كادت تغيب ٤با أحييتو بدع



 صنت الشريعة على تأكيل مرتطم .... ُب الغي مكتنفاه ا١بهل كالطمع
 فا٢بمد هلل إذ امسيت قائدنا .... ٞبدان بو جنن الرضواف تدرع

 مرتاد كمنتجعنأكم إٔب ظل عدؿ منك منتشر .... فيو لنا بك 
 فاهلل يبقيك حصنان للوالء بو .... من كل خطب إذا ما حل ٲبتنع

 كال برحت من األعداء منتقمان .... تذيقهم كل يـو غب ما صنعوا
 

ا٢بضرة الٍب ال تقتبس أنوار ا٥بداية إال منها، كال تستفاد فرائد السعادة إال عنها، حضرة 
نصور باهلل رب العا٤بْب، حفظو اهلل كأيده كنصره، ا٤بؤب أمّب ا٤بؤمنْب، كسيد ا٤بسلمْب، ا٤ب

كعليو أفضل الصلوات كالتسليم، كالرٞبة كالرضواف كالتبجيل كالتعظيم، كإ٘ب أىدم من 
التهنئة بوركد عيد الفطر ا٤ببارؾ مسنوهنا، كأزؼ إليو منها أبكارىا كعوهنا، كإٔب اهلل أبتهل أف 

أنوارىا، كيطلع بو من جوائز رٞبتو ا٤بقسومة  يفيض علي جناب ا٤بؤب من بركات ذلك اليـو
٣بلص عباده مشوسها كأقمارىا، كأف يعيد إٔب أمثالو أعوامان كسيعة العدد، ُب نعم متصلة 
بنعيم اآلخرة الذم ال ينفد، مبلغ األمل من نصرة اإلسبلـ كىبلؾ أعدائو ا٤بردة الطغاـ، 

العناية ُب ا٢بل كاإلبراـ، كاإلقداـ ٧بفوظان من غّب األياـ، ككيد األناـ، ملحوظان بعْب 
 كاإلحجاـ، آمْب اللهم آمْب، كقاؿ أيضان شعران:

 يعاد حديث ا٤بكرمات كال ينسى .... فيمسى على ذكر كيضحى كما أمسى

 كينشر منو ما طول الدىر سابقان .... كيكسى من اإلبداع أفضل ما يكسى
 كاألمسا ثبلثة أياـ ظركؼ لنشره .... كٓب يك إال اليـو كالغد

 شرحنا صدركان للّباع بذكره .... لنرسم حرفان منو ٤با ٬بف طمسا
 عرفنا مقامات الفخار ألىلها .... فتهنا كحققنا ٥با ُب الورل درسا
 توحشت األياـ عن ذكر أىلها .... فلما ذكرنا قا٠بان كجدت أنسا

 كطابت أحاديث الكراـ بذكره .... كما طابت العليا بإمداحو نفسا



 [ إماـ بدت أقمار أكصاؼ ٦بده .... كما قد بدا ُب أفق فضلو مشسا36]ؽ/
 إمامان بريان بالعلـو كزاهنا .... فحققها درسان كأكضحها لبسا

 فٌب أٜبرت أغصاف دكحتو ىدل .... كما ُب التقى من قبل ذا قد زكت غرسا
 رمى غرض العليا فأصمى كٓب يزؿ .... على كل قطر بالظباء كالقنا ترسا

 ٕباران للجهاد عميقة .... كٮبتو القعساء كانت لو مرسىكخاض 
 فللو أياـ لو أبرزت لنا .... فٌب باألكٔب من قبلو اليـو قد أنسى

 أرل قلمي مهما ذكرتك قا٠بان .... يتيو بأكصاؼ كيقول ّٔا حسا
 كأما مشى ُب سطر طرس جرت بو .... سوابق إبداع إذا رقم الطرسا

 كائل .... كقس فدع سحباهنا كاطرح قساأنا القائل ا٤بزرم بسحباف 
 كٓب ال ك٩بدكحي أبو الفخر قاسم .... كمن صيتو قد أ٠بع األذف ا٣برسا

 إماـ لو العليا مهاد كمضجع .... لو العـز أما صاؿ كا٥بمة القعسا
 فشبب بو ُب الشعر ال ظيب رامة .... كال رٙب نعماف كال ظبية الوعسا

 . كال مرسنا أقُب كال شفة لعساكال ثغر ا٤باء يستسف رضابو ...

 فتعسان ٤بن راـ اللحاؽ بقاسم .... كتبان لشاكو دكنو الحقان تعسا
 فسّبتو أنست ٗبن كاف قبلو .... من اآلؿ أقياؿ صنعاء كال الفرسا

 كدعوتو أرست جباالن منيفة .... من ا٤بلك ُب اإلسبلـ إذا حبت الدرسا
 ا جلى مرآة فكران لو حدسامتوف علـو ُب األصولْب حازىا .... إذا م

 جرل سابقان لآلمدم ُب أصولو .... إٔب أمد ُب ٕبره قط ما أرسا
 على جعفرم علم الكبلـ مربزان .... لديو لقد باع علومهما ككسا

 كإف يعتلى من فوقو صهوة منرب .... فبل خطبا حي ٛبيم كال عبسا
 ٭ببلن ٟبسارأينا السخا كا١بود من بطن كفو .... كمن راحة مستمطران أ

 فعند الندل أزرل بفضل كجعفر .... برامكة ُب ا١بود كالسادة الطمسا



 كمشنا بركقان لؤلما٘ب شعشعت .... كأمطرت الغيث الذم أخضل اليبسا
 فسقنا إليو ركب آمالنا الذم .... شددنا عليو الكور كالرحل كا٢بلسا

 أسابنينا بيوتان من نداه مشيدة .... ككاف ألركاف البناء فضلو 
 كما تركت من قصدنا كمرادنا .... أياديو ال نوعان أردنا كال جنسا

 لقد رسى فخر األقدمْب فخاره .... كما فيو من ٦بد عبل من مضى رسا
 [ جباؿ كماؿ راسيات لغّبه .... أراه على األكماؿ قد بسها بسا37]ؽ/

 فأعلن بصوت ا٤بدح فيو كأفشو .... تكن جهوريان ال خفاء كال ٮبسا
 تكتمن ما أظهر اهلل فيو من .... سرائر سقت إبلها العشر كا٣بمسا كال

 ذخائر أمداحي لقاسم كلها .... كال عشران زكيت منها كال ٟبسا
 كقد خالطتها دعوة مستجابة .... على طوؿ عمر منو قد جنست جنسا

 أرل الفلك العلوم اطلع ا٪بمان .... لو سافرات ال نرل بينها ٫بسا
 ؿ خيبلن سوابقان .... مذاكي ُب ميداف إسعاده مشساكأجرل لو اإلقبا

 ٠باء فخار زينتها كواكب .... على أذف ا١بوزاء قد علقت جرسا
 رمى قاسم أرض العناد ٔبحفل .... تركع إذا شاىدتو ا١بن كاإلنسا

 على جانبيو كل أغلب ال يرل .... لو مغنمان إال إذا أنفق النفسا
 رادكا السماء نيبلن ينالوناه ٤بساأعاظم أعبلـ ٥بم ٮبم إذا .... أ

 مشوا ٙبت تدبّب اإللو كقاسم .... كمن قارف اإلصباح بالسعد كاألمسا
 كمن خلقو أّٔى من الركض مزىران .... كمن قبلو صخرة ُب الوغى أقسا
 كمن ىو إف ال بينة البْب الورل .... كمن ىواف خاشنتو الصخرة اللمسا

 ... عليو لدل قوس النفاؽ لو ٫بساكمن ىو إف تاجرتو ا٤بدح ٓب ٚبف .
 سأثِب على معركفو كٝبيلو .... إٔب أف أدرم مستوطنان ُب الثرل رمسا
 كأجعل أمداحي لو كقصائدم .... ٤بثوام ُب قربم كُب حفرٌب أنسا



 
 كلو أيضان:

 تبدت لنا غرر كاألىلة .... ٘بلت براىينها كاألدلة
 السنا فيو حلةأضاءت بدكران أقاـ التماـ .... على برجها ك 

 أراحت صدكران بإ٤بامها .... لنا كأرحت بو كل علة
 مشوس )بآفاقها أطلعت .... بأرجائها( قد ضربن األكلة

 ٥با اهلل من أكجو قد حوت .... كمن الفضل نور ا٥بدايات كلو
 شهارة مطلع أنوارىا .... كمنزؿ أقمار ىذم األىلة

 خّب ملةكمنصورنا قاسم مشسها .... كىادم األناـ إٔب 
 مسلسل أخبار آبائو آؿ .... كراـ ذكم ا٤بكرمات األجلة

 مؤيد دين ا٥بدل كالذم .... أعز مقاـ الورل بعد ذلة
 [ كأعبل منار ا١بهاد الذم ....أسار ٝبوع العدا ٝبع قلة38]ؽ/

 كأجرل دماىم ببيض الظبا .... كبالشاجرات على كل قلة
 اعَباـ كسلة كشاؿ نصيع ا٤بعإب كساؽ .... إٔب الضد جيش

 إماـ إٔب حسن ينتمي .... كألبس من أصلو خّب حلة
 كبأس ا٢بسْب إليو انتهى .... فحل على الناس منو ٧بلة

 فهذا الذم فل سيف العدا .... كللعرس ٩با يناكيو ثلة
 كفلق ىاماهتم بالظبا .... كفرؽ من مشل ذم البغي مشلو

 فأهنل منو شبا سيفو .... كأكرده من دماىم كعلو
 لو راية النصر أما مشى .... كأما إقاـ الصبلة عليو مطلة
 فبل تذكركف سول قاسم .... إذا عرضت حاجة أك تعلة

 فبل يقر عن سول بابو .... إذا فاجأت نوب مشتعلة



 فداؾ الذم كرب الدىر عنك .... إذا جئت أبوابو مضمحلة
 لقد حل من كاديب جوده .... بداخلو ٍب ُب ذاؾ حلة

 عن ا٤بدح ُب .... ٝبع ا٣ببلؿ فيا ما أجلو قد جل قدران 
 كقد قاـ فينا مقاـ النيب .... ىدل الذم سعيو قد أظلو
 كقاـ مقاـ الوصي الذم .... بو نفعت للصبا كل علة
 كُب يـو صفْب كالنهركاف .... بقتل البغاة شفا كل علة
 كراح ابن عاص بعصيانو .... كلؤلشعرم ضلة أم ضلة

 .... إٔب النكث حلتو شر حلةكطلحتهم كابن عوامهم 
 فللبغي كالنكث عقد ا١بميع .... كسيف علي على الدين حلة

 كراح ابن ىند ٖبفي حنْب .... فخسران ٤بن حفو قد أضلو
 كعائش عادت بسوء ا٤بعاد .... كأدمعها حسرة مستهلة
 على ٞبل غّب ذاؾ الذم .... ٛبطتو ُب ثوب خزم كذلة

 رز حسن األما٘ب كفضلوفيا سائقان رحل أيامو .... ليح
 إٔب غّب قاسم ال ٛبتطي .... كال تركنب لسواه مشلة

 كدع خلف ظهرؾ كل األناـ .... فما ُب سواه لراج تعلة
 رأيت السخاء كأفراده .... ثول شخصو ٝبلة بعد ٝبلة

 [ كحاًب طي على جوده .... إذا ما رآه غدا كا٤بدلة39]ؽ/

 يوجد الدىر مثلوعلى مثلو كاف تعرٯبنا .... كىيهات أف 
 فأقسم أقساـ بر اليمْب .... ما للخطوب سواه كنسلو

 كما للزماف إذا ا١بور جار .... على الناس إاله شخصان كعدلو
 حلفت ّٔذم اليمْب الٍب .... على قسمي ك٥با من ٙبلة

 ٤با أكجد اهلل إال اإلماـ .... ١بور زماف علينا بذلة



 ه إليو كدلوإذا ما دجى ليل عاؼ لو .... ىداه سنا
 عطفنا إليو حركؼ الركاب .... فجاءت أياديهم من غّب مهلة

 كجئنا إليو بأمداحنا .... فأ٫بلنا جوده خّب ٫بلة
 قطعنا الفياُب إٔب سوحو .... كجزنا القفار ٪بادان كسهلة
 كما نبتغي غّب رضوانو .... كغّب الدعاء من يديو كبذلو

 د أثقل الظهر ٞبلوكشيئان أكنتو منا الصدكر .... كشيئان ق
 كُب حوث حط ركاب النول .... كفيو على متنها حط رحلو

 كشدنا بيوتان بأكنافها .... أناخ لنا ُب ا٤بشيدات فضلو
 أطاب إماـ ا٥بدل قاسم .... لنا ا٤بستقر ّٔذم احمللة

 فيا فوز من ُب رباىا أقاـ .... كُب ذلك السوح قد حط رحلو
 صورنا آخران كىو باهللنصرنا قدٲبان ٗبنصورىا .... كمن

 كُب األكلْب أتت ثلة .... كُب اآلخرين على الفضل ثلة
 جبلنا على حبها أكالن .... كآخرنا طيبْب ا١ببلة

 ككاهلل لوال إماـ الزماف .... ٤با كاف ٕب ٫بوىا قط رحلة
 كلو أهنا دجلة كالفرات .... أك نيل مصر كهنر األبلة

 اىنا ا٥بيم قبلوكىذا كادع الذم كفو .... ١بامع أفو 
 فتقبيلو منو غدا كالوادع .... يعدؿ من غّبه ألف قبلو

 كألف سبلـ على كجهو .... كضعفاه يهدل إليو كمثلو

كقاؿ السيد العبلمة الفصيح بدر الدين ٧بمد بن عبد اهلل ا٢بوثي: ىذه القصيدة كا٤بكاتبة 
 [:40لباب]ؽ/الٍب قبلها كٮبا من بديع ا٣بطاب، ك٩با يهتز لسماعهما أكلو األ

 
ا٢بضرة الٍب اتصل سندىا بالنبوة كالوصاية، كالعقدة الٍب ٛبسكت يدىا بالعركة الوثقى من 



ا٣ببلفة كاإلمامة كالوالية، كمن مشخت أنف الزماف بأكامرىا النافذة، كرسخت ُب جباؿ 
اإلٲباف بدعوهتا الٍب ما زالت ألركاح البغي كالعناد آخذة، من زأرت أسود ا١بهاد من 

ناسها، كانتشقت األكواف ريح ا١ببلد العبقة من أنفاسها، موالنا أمّب ا٤بؤمنْب كسيد أج
العا٤بْب، كا٤بنصور الراية ا٣بفاقة العذبات ُب الدفاع عن سور ىذه ا٤بدينة من السنة النبوية، 
-الٍب شيدت ٗبفاخر اآلؿ األكرمْب، ا٤بنصور باهلل رب العا٤بْب: القاسم بن ٧بمد بن علي 

 هلل على جبللو ا٤بتضح جبلالن، كرفع مقاـ ذكره بالسعي ا٤بشكور، الذم يقاؿ عنده:زاده ا
 فليكن سعي من سعى لفخار .... ىكذا ىكذا كإال فبل ال

كعلى غرتو ا٤بيمونة الٍب تشاـ بركؽ ببلغ اآلماؿ من أساريرىا، كيستنزؿ غيث الربكات من 
 ا شعران:سحب أسراره الٍب قاكمت كل الربكات الواسعة بتيسّبى

 سبلـ الذم فوؽ السموات عرشو .... ٚبص بو يا خّب ماش على األرض

كبعد فإنو ٤با انبسط بربكة موالنا ُب األرض ظل األماف، ككفر إساءتو باإلحساف ىذا 
الزماف، كعقبت السبع العجاؼ من احملل قبل دعوة موالنا أعاد اهلل من سره كبركاتو بالسبع 

األجساد منا، كركم راكم العطف من ٧ببة الوطن،  السماف، سرل سارم اللطف ُب
كالنزكع إليو عنا، فحنت إليو حنْب ا٥بيم، فطلع نور اإلىتداء ُب أفق جوارحي كقليب طلوع 

 البدر كغرتو ُب األفق من الليل البهيم:
 كعاكد٘ب شوقي الذم قد طرحتو .... إٔب كطِب من بعد كالعود أٞبد

طلع، كأف ألقى أثر ا٤بكالف ُب ىذا ا٥بجر ا٤بأنوس فاردت أف أسعى سعي العاجز عن ال
 الذم ضاؽ بنا فيو البيت كا٤بكلف اتسع:

 كيا كطِب إف فاتِب بك صاّب .... من الدىر فلينعم لساكنك الباؿ
كرثى لضيق مقامنا فيو ا٢باسد، ككاد أف يصدنا عنو كعن الرأم الرشيد رأم ذكم البغضاء 

 الفاسد.
 ن .... تراٞبنا ُب بيتنا ا٤بتهدـلعل أمّب ا٤بؤمنْب يغار م



 كيبقى لنا ذكران يبقيو بعدنا .... كما ذكره أبقاه للمتقدـ
فإف موالنا حفظو اهلل ىو الذم طمس بذكره كل ذكر، كحّب بتعديد أكصافو 

[ الصا٢بة كل فكر، كأتت دكلتو السعيدة، كسّبتو ا٢بميدة، بكل فارض 41كخصائصو]ؽ/
فذكرناه ُب ىذا ا٤بقاـ ذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو  من ا٤بكاـر العديدة ككل بكر،

كسلم يـو خيرب للمرتضى، كذكر دعبل بن علي بنظمو الفائق عند اشتداد الزماف عليو لعلي 
بن موسى الرضى، بل ذكر األعشى لعلقمة بن عبلفة فيما أنشأه، أك ذكر ذم الرمة 

إلحساف ما أتاه، كذلك حْب ضاؽ بو بأسجاعو تصيدحو لببلؿ بن أيب بردة حْب أتاه من ا
 الزماف، فتوجو كقاؿ:

 ٠بعت الناس ينتجعوف غيثان .... فقلت لصديح انتجعي ببلال

، فقاؿ كلو قلب من ٙبمل الغرامات من  كالنقيب ا٤بملوؾ من ىذا ا٤بنثور إٔب ىذا ا٤بنظـو
:  ىذا القصد، كما يستغرقو من النفقة مكظـو

 كحاجر كرامة كحا٠با فعد عن ذكر العذيب كا٢بمى ....
 كعد عن سلع كعن شعابو .... كمربع بالرقمتْب قا٠با

 كعد عن نعماف كالسفح الذم .... كأف بو سرح الظبا سائما
 كعد عن تشبيب أرباب ا٥بول .... كذكرىم ُب شعرىم معلما

 كعد عن ذات اللمى تغزالن .... كاذكر أمّب ا٤بؤمنْب قا٠با
 ... ٤بادة ا١بهل البسيط حا٠باالقائم ا٤بنصور حقان من غدا .

 خليفة اهلل اإلماـ ا٤بنتضى .... سيفان على ىاـ العدا صارما
 فهو الذم أيقظ دين ا٤بصطفى .... من رقدة ككاف قبل نائما

 كىو الذم أحيا رسومان قد عفت .... من ديننا كأهنض ا٤بكارما
 ٦باىدان ُب اهلل ذا عزٲبة .... يبيد ٩بن عاند العزائما

 ِب عَبة ا٤بختار إذ .... رأكا برج النصر ناٝباإ٘ب أى



 رأكا على أفق الفخار قا٠بان .... ٤بن مضى ُب فخرىم مقا٠با
 مشس بدت كالظلم ذك داِب .... فكشفت بنورىا ا٤بظا٤با

 مذكران بالغر من آبائو .... كصادقان كبارقان ككاظما
 اكاذكر لديو ناصران كىاديان .... ك٪بم أبناء الرسوؿ القا٠ب

 ٘بدىم ُب شخصو تصوركا .... علمان كزىدان كجهادان قائما
 ذا خاًب ُب خنصر اآلؿ الذم .... غدا ٥بم مثل النيب خاٛبا

 [42]ؽ/
 من ٓب يفو ٗبدحو ككصفو .... كمثل كصف كاف فيو آٜبا

 قرأت ُب كصفي لو لنافع .... فكاف ٕب عن كل سوء عاصما
 لغيث ا٤بلت شائماشم برؽ سحب ا١بود من بنانو .... إف كنت ل

 كادخل بساتْب الندل بوصفو .... ٘بده ركضان بالزىور با٠با
 طّب األما٘ب ناشر جناحو .... لنيلها خوافيان قوادما

 زر سوحو يا طالبان كنز الغُب .... إف كنت للماؿ ا١بزيل عادما

 ٔبمع تكسّب تزكر بابو .... فتنثِب با٤باؿ ٝبعان سا٤با
 .. يبغي الغُب ما آب إال غا٭بامن سافرت آمالو لسوحو ..

 كمن ٫با ٫بو فنا أعتابو .... حاز قصارل سؤلو مغا٭با
 أطلع مشسان للهدل منّبة .... ككاف ليل الغي ليبلن عاٛبا

 نفى الضبلؿ بالضياء كا٥بدل .... من بعد ما قد كاف حول قاٛبا
 فكم ركل عن الورل مظا٤بان .... ككم ٧بى عن كلهم مآٜبا

 ا السخاء ٔبوده .... ككاف ٙبت الَبب عظمان ىاٛبافهو الذم أحي
 أحيا لنا كعب الندل ابن مامة .... كبعده أحيا ابن سعد حاٛبا

 كالفضل أضحى دكنو كجعفران .... من أٮبها سحب السخا عائما



 جبل كقاما صليان من خلفو .... كقد لول عليهما العمائما
 جان نسائماأىب رٰبان للجهاد عاصفان .... حيث انثنت سجاس
 ُب كل دار للعدا يقتلهم .... أقاـ فيهم بالظبا مآٛبا

 مغربان بصيتو مشرقان .... ميامنان بذكره مشائما
 قد طبق األرض بطيب ذكره .... عرفنا ذكيان طيبان مشائما

 دين ا٥بدل أضحى كعمار لداعي .... ا٢بق أعِب ذا الفخار قا٠با
 ل كاف إال سا٤باكجلدة ما بْب أنف ا٤بصطفى .... كعينو ى

 ُب برج ا٤بصطفى سعوده .... قد قارنت ُب برجها نعائما
 هلل ما أبقى لنا ٨بتارنا .... من نسلو أسد اللقاء ضراغما
 أكالده الغر ا٤بيامْب األكٔب .... سلوا سيوفان للعدا صوارما
 ٧بمدان من ُب بِب ٧بمد .... ُب علمو أضحى إمامان عا٤با

 فعان .... أكـر بو ُب ٕبرىن عائمامن عاـ ُب ٕبر العلـو يا
 [43]ؽ/

 أقاـ ُب ٕببوحة آّد الٍب .... كالده أضحى عليها قائما
 أظهر ىذا الدىر من خصالو ....ما كاف من قبل الظهور كاٛبا

 كصنوه أعِب عليان من عبل .... كٓب يزؿ لضده مقاكما

 كإف دعا داعو إٔب ا١ببلد سعى .... ككاف فيها ليثها الضبارما
 كا٢بسن السيف الذم ُب .... كف داعي ا٢بق أضحىصارما

 من دكخ العاٌب بسيف بطشو .... كمن حول ماؿ العدا غنائما
 كا٤بقدـ الليث ا٥بصور من غدا .... للثار من أىل العناد ناقما

 كلست أنسى للحسْب بارقان .... أضحى لو طرؼ الفخار شائما
 التماـ سائماكمن غدا لسرح آماؿ الورل .... ُب ركضو من 



 كأٞبد من للتقى ٨بائل .... صارت عليو بالتقى ٛبائما
 يا سادة قد صّبكا فخارىم .... إٔب ٠با علياىم سبل٤با

 ىم ٟبسة ُب عد أصحاب الكسا .... أضحوا لدين جدىم دعائما
 يا من بو الدين ا٢بنيف اىتدل .... ككاف حّباف الفؤاد ىائما

 كره كٞبده ٞبائماأقبلمنا أضحت على طركسها .... بش
 قد غردت من فوؽ أيك ٞبده .... ٛبيل أغصانان٥با نواعما

 ما سافرت عبد ية مشلة .... كقلبت ُب سّبىا منا٠با
 ٙبدك إٔب سوح كسوح من غدا .... لو ٘بمل ٰبمل ا٤بغارما

 أعِب أمّب ا٤بؤمنْب قا٠بان .... كمن لركن البغي أضحى ىادما
 حسانو ُب الناس دينان الزماكمن يرل فناه للمثُب عبل .... إ

 كمن غدا بشخصو ٦بردان .... لكل جيش ا٤بعتدين ىازما
 أضحى بنفع ا٢بـز من آرائو .... لكل فعل البغاة جازما

 يا خازمان بيوت أشعار العدا .... ال زلت لؤلناؼ منهم خازما
 زرتك ُب العاـ الذم من قبل ذا .... فكنت يب بران رؤكفان راٞبا

 كل مارد .... من جسدم عِب شهابان راٝبازيارة كانت ل
 كاليـو إ٘ب أر٘بي زيارٌب .... يكوف لؤلعماؿ ٕب خواٛبا

 لكنِب جعلت إرىاصان ٥با .... ىذا الكتاب ناثران كناظما
 كمن أتاؾ قاصدان كآمبلن .... ما عض كفان حْب آب نادما

 [44]ؽ/
 صلى عليك اهلل ما برؽ شرل .... كدمت من كل الشركر سا٤با

 كقد بعثت ابِب ّٔا ٘بمبلن .... ليجتِب غض السركر دائما



 ليبلغ الغايات من آمالو .... ُب ظل أمن ال يزاؿ نائما
… 

 ]علماء عصره[
فصل: نذكر فيو عيوف علماء عصره من أىل البيت عليهم السبلـ، كشيعتهم األعبلـ رضي 

 زمن، كىم طبقتاف:اهلل عنهم دكف استقصاء لعيوهنم ُب اليمن، كمشاىّبىم ُب ذلك ال
 األكٔب: العيوف ُب أياـ دعوتو القائموف بنصرتو، كمن ىو ُب عصرىم ٩بن ٚبلف عنهم لعذر.
كالطبقة األخرل: الذين فقهوا ُب أياـ خبلفتو، ك٢بقوا بالطبقة األكٔب ُب اتباع طريقتو، كمن 

لماء ىو ُب عصرىم كٚبلف عنهم لعذر، أك٥بم السيد اإلماـ العبلمة البحر، تاج الع
كالصدر، شيخ آؿ الرسوؿ، أمّب الدين بن عبد اهلل بن هنشل بن ا٤بطهر بن أٞبد بن عبد 
اهلل بن عز الدين بن ٧بمد بن إبراىيم بن اإلماـ ا٤بتوكل على اهلل ا٤بظلل بالغماـ ا٤بطهر بن 
ٰبٓب بن ا٤برتضى بن ا٤بطهر بن القاسم بن ا٤بطهر بن ٧بمد بن ا٤بطهر بن علي بن أٞبد بن 

ماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب )عليو السبلـ(، كاف عْب العَبة الكراـ ُب أكانو، اإل
كشيخهم ُب كل فن ُب زمانو، أخذ عنو جل العلماء ُب كقتو، منهم موالنا اإلماـ ا٤بنصور 
ده باهلل سبلـ اهلل عليو، ككلده موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو، ككذا سائر أكال

 ـ[.1619كغّبىم، توُب ُب شهر ٝبادل اآلخرة ُب حوث عاـ تسع كعشرين كألف]إبريل:

كمنهم: السيد العبلمة الزاىد آّاىد شرؼ الدين، كقمر العابدين ا٢بسن بن شرؼ الدين 
بن صبلح بن ٰبٓب بن ا٥بادم بن ا٢بسْب بن ٧بمد بن إدريس بن ا٤بهدم بن علي بن 

بن أٞبد بن ٰبٓب بن ٞبزة بن سليماف بن ٞبزة بن علي بن ٧بمد كىو ا٤بلقب تاج الدين 
ٞبزة بن أيب القاسم اإلماـ النفس الزكية ا٢بسن بن عبد الرٞبن بن ٰبٓب بن عبد اهلل بن 

ا٢بسْب بن القاسم بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن ا٤بثُب بن علي 
نو إمامان ُب العلم مقصودان، كمنهبلن للطلبة بن أيب طالب عليهم السبلـ، كاف رضي اهلل ع

كذكم ا٢باجات موردان، كُب العبادة كالزىادة كا١بهاد كمكاـر األخبلؽ معدكدان، توُب ُب 



[ مشهد ذم 45ـ[، كقربه ُب]ؽ/1618شهر القعدة من سنة ٜباف كعشرين كألف]
 الشرفْب بشهارة.

بن علي عم اإلماـ القاسم عليو السبلـ،  كمنهم: السيد العبلمة ا٤بثاغر آّاىد ا٤بناصر عامر
 نسبو معركؼ، كاف رٞبو اهلل من فتياف آؿ أيب طالب شجاعان فاتكان، سخيان.

قاؿ السيد العبلمة أٞبد بن ٧بمد الشرُب نفع اهلل بو: ككاف السيد عامر رٞبو اهلل علمان 
فضائل كالفواضل، لئلسبلـ نافعان، كنظمان ٤بكاـر األخبلؽ جامعان، حسن الشمائل، كثّب ال

، كٝبع من  أقبل ُب سن شبيبتو على اإلكباب على العلـو كالدؤب ُب طاعة ا٢بي القيـو
العلـو ٝبلة كافرة من أصوؿ، كفقو، كعربية، كأقرأ ُب جيمع تلك الفنوف، ككاف رٞبو اهلل 
سلس القياد لئلخواف، كثّب التواضع للخبلف، مع ٮبة علية، كنفس أبية، ك٤با دعا اإلماـ 

القاسم عليو السبلـ كىو ابن أخيو، أجاب دعوتو، كبادر إٔب نصرتو، كذكر كثّبان من 
أخباره، ٍب قاؿ: كارتفع شأنو، كساس األمور أحسن سياسة، كأشعل على األعداء نار 

حرب عميت للفحها أبصارىم، كحارت ٢برىا أفكارىم، كجيش ا١بيوش كقاد العساكر، 
األعداء، كظبلن ظليبلن على اإلكداء مع حدة كانت كبذؿ األمواؿ كصار شبحان ُب قلوب 

تلحقو إذا غضب ٍب يرجع أحسن رجوع، كيعتذر رٞبو اهلل كأعاد من بركاتو آمْب، 
ـ[، كقربه مزكر مشهور ُب ٟبر من 1600كاستشهد ُب شهر رجب عاـ ٜباف كألف]يناير

 ببلد بِب صرٙب.

الدين بن صاّب بن عبد اهلل بن علي كمنهم: السيد الزاىد العبلمة ا٢برب شيبة ا٢بمد صبلح 
بن داكد بن علي بن ا٢بكيم بن عبد اهلل بن عسكر بن مهُب بن داكد بن القاسم بن 

إبراىيم بن القاسم بن ٧بمد بن جعفر بن اإلماـ القاسم بن علي بن عبد اهلل بن ٧بمد بن 
ن بن ا٢بسن بن اإلماـ القاسم ٪بم آؿ الرسوؿ بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بس

علي بن أيب طالب عليهم السبلـ، توُب ُب تاسع شهر رجب سنة ٜباف كأربعْب 
ـ[، كدفن ُب مشهد ذم الشرفْب بشهارة حرسها اهلل، ككاف من 1638نوفبمر16كألف]



فضبلء العَبة كأئمتها، علمان كعمبلن كجهادان كعبادة، عاضد اإلماـ ا٢بسن بن علي عليو 
م بن ٧بمد، كاإلماـ ا٤بؤيد باهلل ٧بمد عليهم السبلـ، ككاف إليو ُب السبلـ، كاإلماـ القاس

 أكثرىا الفتيا كا٣بطابة كالرسائل، ك٩با أكصى أف يكتب على قربه رضواف اهلل عليو:
 ٤با عدمت كسيلة ألقى ّٔا .... ريب تقى نفسي أليم عقأّا
 صّبت رٞبتو إليو كسيلة .... ككفى ّٔا ككفى ّٔا ككفى ّٔا

السيد العبلمة آّاىد صاـر الدين إبراىيم بن ا٤بهدم بن علي بن ا٤بهدم بن أٞبد كمنهم: 
بن ٰبٓب بن قاسم بن ٰبٓب بن علياف بن ٧بمد بن ا٢بسْب ا٤بلقب جحاؼ بن 

[ بن ٧بمد ذم الشرفْب بن جعفر بن ا٤بنصور باهلل القاسم بن علي العيا٘ب 46ا٢بسْب]ؽ/
ت اهلل عليو، ككاف من عيوف العَبة علمان كعمبلن بن ٧بمد بن اإلماـ القاسم الرسي صلوا

كجهادان، كىو أحد مشائخ اإلماـ عليو السبلـ، أسر ُب شهارة احملركسة باهلل مع أكالد 
اإلماـ عليو السبلـ، كالسادة الفضبلء، ككاف لساهنم ُب ٧باكرة العظماء، ككاف مشهوران 

بقْب من شهر صفر بالتواضع مع علو قدره، كسعة علمو، كتوُب يـو السبت  ٍو لسبع لياؿو
ـ[، كقربه ُب كوكباف ُب الزاكية اليمُب عند 1602أغسطس 12سنة إحدل عشر كألف]

الباب ُب قبة السيد مطهر بن صبلح بن مشس الدين عند ا٤بدرسة الٍب عمرىا اإلماـ شرؼ 
 الدين عليو السبلـ.

و أحد شيوخ اإلماـ ا٤بؤيد كمنهم: كلده السيد العآب ا٤بهدم بن إبراىيم، ككاف عا٤بان، كى
 باهلل عليو السبلـ.

كمنهم: السيد السند النجيب ا٤باجد العآب العامل آّاىد، ٝباؿ الدين كسيف اهلل على 
أعدائو ا٤بردة ا٤بفسدين علي بن صبلح بن ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بن أٞبد بن ٧بمد بن 

بن عبد اهلل بن عيسى بن ا٢بسن بن ٰبٓب بن علي بن ا٢بسن بن عبد اهلل بن إ٠باعيل 
إ٠باعيل بن عبد اهلل بن ٧بمد بن القاسم بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن 

 ا٢بسن بن علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليو العبإب القا٠بي.



قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو كقد ذكره فيما تقدـ: ككاف ىذا السيد رٞبو اهلل من فتياف أىل 
٤بشهورين بالعلم كا٢بلم، كالشجاعة كالسخاء، كحسن األخبلؽ كالكماؿ، كلو البيت ا

مقامات بْب يدم اإلماـ عليو السبلـ مشهورة ُب ا١بهاد، ككاف األمّب عبد الرحيم اعتقلو 
ُب حصن مبْب خوفان من جهتو، كىو الذم أرسلو اإلماـ عليو السبلـ قبل الدعوة إٔب الفقيو 

٢بماطي ٱبربه بأنو عاـز على الدعوة كأنو يقـو ُب جهتو بأمر ٪بم الدين يوسف بن علي ا
الدعوة، ككاف ىذا السيد رٞبو اهلل مبلذان لكثّب من الضعفاء كا٤بساكْب، يقضي حوائجهم 

بسعايات كشفاعات حسنة سهلة، ككاف كالده كأقاربو يسكنوف بلد العباؿ من جهات 
بة ىنالك يتصلوف ّٔم، كمن أقارّٔم حجة، كلعل جدىم القريب من ببلد ا٢برجة، ك٥بم قرا

السيد العآب الفاضل آّاىد الكامل ٝباؿ الدين: علي بن إبراىيم بن عبد اهلل بن إبراىيم 
بن صبلح بن ا٤بهدم بن ا٥بادم بن علي بن ٧بمد بن ا٢بسن بن ٰبٓب بن علي بن ا٢بسن 

بن عبد اهلل، كىو أبو بن عبد اهلل بن إ٠باعيل بن عيسى بن عبد اهلل بن عيسى بن إ٠باعيل 
القاسم العيا٘ب ا٢بيدا٘ب احملنكي، كأصحابو أشراؼ ٧بنكة من جهة حيداف خوالف صعدة، 

نوفمرب 6توُب رٞبو اهلل يـو ا٣بميس خامس شهر رجب األصب سنة تسع عشرة كألف]
[ فيها مشهور 47ـ[[ ُب شهارة احملركسة باهلل، كقربه قريب من مسجد ا٤بيداف]ؽ/1606

 اهلل بو.مزكر نفع 

كمنهم: السيد الفاضل العبلمة الكامل الورع التقي السخي بن السخي أٞبد بن عامر بن 
ـ[، كقربه ُب 1613علي رٞبة اهلل عليو، توُب ُب صفر سنة اثنْب كعشرين كألف]مارس 

صرح قبة اإلماـ ا٤بنصور باهلل ُب شهارة حرسها اهلل، كىو من الطبقة األخرل كرسم ُب ىذا 
 سهوان.

هم: السيد اإلماـ العآب ا٤ببجل ذك الفضائل كالفواضل، غوث األيتاـ كاألرامل، ككعبة كمن
الطلبة ا٤بصمود لغرائب ا٤بسائل عز الدين ٧بمد بن علي بن عبد اهلل ا٤بلقب عشيش بن 

٧بمد بن إبراىيم بن علي بن عبد اهلل بن ٧بمد بن اإلماـ ا٤بؤيد باهلل ٰبٓب بن ٞبزة، كنسبو 



...[ ا٢بوثي، كاف رٞبو اهلل ُب العلم إمامان، كُب الفضل الشهّب علمان، مشهور ].....
كمقامان، مشهور الفضل، تأٌب إليو النذكر من الببلد البعيدة، كيعتقد فيو الفضبلء كالعامة 
من ا٤بؤل الربكات ا٢بميدة، كلو ُب ا١بهاد ا٢بظ األكفر، توُب رٞبو اهلل ُب ىجرة حوث ُب 

 ـ[.1622ديسمرب 18عاـ اثنْب كثبلثْب كألف]رابع عشر شهر صفر من 

كمنهم: موالنا السيد ا٢برب العبلمة مشس الدين، كشيخ العَبة الطاىرين، ذم الفضائل 
الشهّبة، كالعلـو الغزيرة، كالتصانيف النافعة باألدلة القاطعة مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن 

بن ٰبٓب بن األمّب داكد  صبلح الدين بن ٧بمد بن صبلح بن أٞبد بن ٧بمد بن القاسم
ا٤بَبجم بن ٰبٓب بن عبد اهلل بن القاسم بن سليماف بن علي بن ٧بمد بن ٰبٓب بن علي بن 

القاسم ا٢برازم بن ٧بمد بن اإلماـ القاسم بن إبراىيم الرسي الشرُب القا٠بي عليهم 
ُب سّبة  صلوات اهلل رب العا٤بْب، لو من التصانيف )الآللئ ا٤بضية( شرح البسامة الصغرل

أىل البيت عليهم السبلـ، كلو شرح األساس الكبّب ٦بلدين ضخمْب، كشرح األساس ٦بلد 
ككتاب شرح األزىار يتضمن األدلة كغّب ذلك، كمن ٧باسن شعره رضواف اهلل عليو قولو 

 لبعض قرابتو ٰبضو على طلب العلم كالكدح فيو:
 الكوكب العإبأيا صاح كم بْب امرئ ذم شهامة .... لو ٮبة تعلو على 

 عشيق خبيات ا٤بعا٘ب متيم .... بأبكارىا صب ّٔا غّب مكساؿ
 يرل حلق التدريس ركضة جنة .... يقطف من حافاهتا الثمر ا٢بإب

 كآخر أغشاه امرئ القيس إذ غشى .... بعشق ىول نفس كربة أحجاؿ
 فقاؿ ٥با كاهلل ال أبرح قاعدان .... كلو قطعوا رأسي لديك كأكصإب

 
[ 48ع سعة علمو بليغان مصقعان، أخرب٘ب بعض من خدمو أنو مر ُب بعض ]ؽ/ككاف م

أسفاره على كادم مور كقد أراد الصبلة كطلب من ذلك ا٣بادـ شجرة السواؾ فأتاه ّٔا، 



 ٍب كقع بصره على شجرة األراؾ فرمى ٗبا كاف ُب يده، كقاؿ ار٘باالن:
 واكاأٙبسب أ٘ب يا أراؾ أراكا .... كآخذ يومان للسواؾ س

كأظنو زاد بيتان خفي علي فتنظر ىذه الببلغة كإصابة ا٤بعُب مع ا١بناس التاـ رضواف اهلل 
عليو، ككاف رٞبو اهلل من عيوف العلماء كبقية الفضبلء، كلو اليد الطؤب ُب ا١بهاد كمباينة 

 أىل الفساد.
أصوات أخرب٘ب بعض أىل بلدة ىجر معمرة من جبل األىنـو أنو ٠بع ُب بعض األياـ 

حواطب من النساء ُب طريق يرفعن أصواهتن ٗبا يركحن على أنفسهن من التعب، قاؿ: 
فغضب ٍب ٝبع أىل البلد، كقاؿ: ال بد من التوبة من ىذه كأمثا٥با كإف ٓب فارقت بلدكم، 

ٍب قاؿ: ىذه البلد موفية تسعة كعشرين بلدان مهاجران ُب أرض اهلل فإف ٠بعت أك بلغِب شيء 
إٔب غّب ببلدكم أك ُب الثبلثْب أك كما قاؿ. فحصل معهم الوحشة كخافوا   من ىذا خرجت

كثّبان، توُب رٞبو اهلل ُب )يـو األربعاء ثبلثة كعشرين ذم القعدة ٟبس كٟبسْب بعد األلف( 
، كقربه ُب ىجرة معمرة عند مسجدىا مزكر مشهور، كعليو قبة عظيمة مقصودة للقراءة 

قربه قبل موتو ٗبدة طويلة، ككاف تعاىده بالقراءة رضواف اهلل  كاإلحياء كالنذكر، ككاف احتفر
 عليو.

، أٞبد بن  كمنهم: السيد الشهّب ا٢بميد العقيد العبلمة العلم، ا٤بعركؼ بالفضل كالكـر
٧بمد بن علي بن ا٥بادم بن علي بن سليماف بن أٞبد بن سليماف بن أٞبد بن ا٢بسن 

د بن ٰبٓب بن القاسم بن اإلماـ الداعي إٔب اهلل ا٤بلقب رغيب بن علي بن عبد اهلل بن أٞب
يوسف بن اإلماـ ا٤بنصور باهلل ٰبٓب بن الناصر لدين اهلل أٞبد بن ا٥بادم إٔب ا٢بق ٰبٓب بن 

ا٢بسْب بن القاسم الرسي بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٤بثُب بن ا٢بسن 
 لعا٤بْب، احملرايب ا٥بادكم.السبط بن علي بن أيب طالب عليهم سبلـ رب ا

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو عند ذكر استشهاده: ككاف ىذا السيد قد ٝبع من مكاـر 
األخبلؽ، ك٧باسن الشيم، ٗبا تقصر األلسن عن كصفو، كتكل األقبلـ عن رقمو، أما الكـر 



الصدر،  كحسن البشر كاإليثار على النفس كالتواضع كالوفاء با٢بقوؽ، كلْب ا١بانب، كسعة
كا٥بمة العالية، كالنفس األبية، كغّبىا من مكاـر األخبلؽ، فأمر ٦ببوؿ عليو ك٨بلوؽ فيو، 
فإنو رٞبو اهلل كأعاد من بركاتو من أكؿ شبابو كُب سن حداثتو من رآه ٩بن ٓب يكن يعرفو 
كتدبر أحوالو كرأل ما خصو اهلل من الفضائل ال يقوؿ إال أنو قد تدرب ّٔا مدة طويلة، 

[ ىذا منو كل من خالطو حٌب أنو ال يراه أحد 49اض نفسو ّٔا رياضة كثّبة، يعلم ]ؽ/كر 
 كٱبالطو إال أحبو، كماؿ إليو قلبو.

كأما العلم فإنو رٞبو اهلل بلغ درجة اإلجتهاد بل زاد، كقرأ ُب ٝبيع الفنوف قراءة متقنة، كٓب 
ا، ك٘برد للقراءة مدة، يرض ُب شيء منها إال بالبحث ُب دقائقها، كالغوص على حقائقه

 كلعلها اثِب عشر سنة، كقطع العبلئق كلها حٌب الزكاجة فما كاف قد تزكج.
كأما السياسة كا٤بعرفة ٤با يصدر كيورد كا٢بـز كأداء ا٢بقوؽ، كالرعاية الٍب ليس مثلها رعاية، 

 كالتحمل لؤلمور الصعبة، ككضع كل شيء ُب ٧بلو، فالذم يراه يظن أنو ٓب يولد إال ُب
األمر كالنهي ٤با يراه من إيقاع األكامر على كجوىها ا٤بطابق للعقل كالشرع مع األناة كا٢بلم 

، كاألخذ على يد الظآب،  كالشدة ُب مواضعها، كاللْب ُب مواضعو، كاإلنصاؼ للمظلـو
 كتقريب أىل الفضل، فما أحقو بقوؿ الشاعر:

 اب٘باكز حد ا٤بدح حٌب كأنو .... بأحسن ما يثُب عليو يع

ٍب قاؿ ككصف شهادتو كموضع كفاتو، كموضع قربه، ككانت شهادتو رضواف اهلل عليو ُب 
]............[ كقربه ُب رأس مسور ُب بيت رتب، كمعمور عليو كعلى أخيو رضواف اهلل 

 عليهما قبة عظيمة تقصد للزيارة من جهات كثّبة.
لي رٞبو اهلل فكاف عا٤بان فاضبلن، كأما أخوه السيد الفاضل العآب آّاىد علي بن ٧بمد بن ع

 استشهد مع أخيو رضواف اهلل عليهما، كقرباٮبا ُب القبة ا٤بذكورة.
كأخوٮبا السيد العبلمة ا٤بثاغر آّاىد الصابر فخر الدين عبد اهلل بن ٧بمد بن علي احملرايب 

ُب فنوف العلم  ا٥بادكم، ككاف رٞبو اهلل ٦باىدان منصوران، ٥بم مقامات مشهورة ُب ا١بهاد، كلو



أقصى ا٤براد، كىو ٩بن قبض إٔب كوكباف من شهارة احملركسة باهلل مع أكالد اإلماـ عليو 
 السبلـ كالسادة األعبلـ، توُب ُب احملراب]......[.

كأخوه السيد العبلمة ا٢بسْب بن ٧بمد كاف فقيهان عا٤بان، كٕب القضاء كثّبان ُب ببلده، توُب 
.]...........[ 

سيد العبلمة ا٤بثاغر آّاىد ا٤بناصر علي بن إبراىيم القا٠بي ا٢بيدا٘ب احملنكي، كمنهم: ال
كىو من ا٤بعمرين أطاؿ اهلل بقاه، كلو ُب العلم اليد الطؤب سيما فقو الزيدية فإنو ٩بن يضرب 

بتحقيقو فيو ا٤بثل، كأقاـ آخر مدتو ُب ذم بْب مشهد اإلماـ ا٤بهدم أٞبد بن ا٢بسْب 
اإلماـ عليو السبلـ كالية تلك الببلد إليو، كمصاّب ا٤بشهد ا٤بقدس ٫بوان من الشهيد، كجعل 

 [ تأريخ عاـ ثبلث كستْب عليها.50ثبلثْب سنة، كىو اآلف ُب ]ؽ/

كمنهم: السيد الشهيد العبلمة الفاضل الزاىد علي بن ٧بمد بن أٞبد بن ٰبٓب بن أٞبد بن 
علي بن ٧بمد بن علي بن ٰبٓب بن آّاىد ٧بمد بن علي بن ٧بمد بن إبراىيم بن أٞبد بن 

ُب سبيل اهلل ٧بمد بن اإلماـ يوسف األشل بن القاسم بن اإلماـ يوسف الداعي بن اإلماـ 
 ٰبٓب بن الناصر أٞبد بن ا٥بادم ا٥بادكم ا١بديرم من بلد يسمى جديرة من ببلد خوالف.

ياف أىل البيت عليهم السبلـ قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: ككاف ىذا السيد رٞبو اهلل من أع
علمان كعمبلن، ككرعان كشجاعة، أسر رضواف اهلل عليو ُب كقعة رحباف، كقتلو األمّب الطاغي 

مصطفى الَبكي لعنو اهلل، كقد ذكرتو ُب ىذا التوقيع، كذكره السيد أٞبد نفع اهلل بو، كذكره 
الشهادة ا٤بعدلة؛ ألنو السيد عيسى بن لطف اهلل فيما ٝبعو من تأريخ الَبؾ فهو ُب حكم 

ُب تلك ا٤بدة، كتأريخ الَبؾ كىو معهم فهي كإقرار ا٣بصم أف ىذا الطاغي عبله بسبلح 
يسمى كلنجان، فلم يبق بعده إال أقل من أسبوع كُب كل ليلة يصيح بأعلى صوتو حٌب 

يسمعو ٝبيع أصحابو الذين عنده: يكفي يكفي يكفي سيدم جديرة، كىذه ٩با ظهرت 
قربه رضواف اهلل عليو فيما بْب القصر كقرب الكينعي أقرب إٔب الطريق الٍب ٱبرج كاستمرت، ك 

 ـ[.1597ا٢ببحب، ككاف استشهاده ُب شهر ]........[ عاـ ست كألف ]



كمنهم: السيد العبلمة الكبّب شرؼ الدين ا٢بسْب بن علي بن إبراىيم بن ا٤بهدم بن أٞبد 
سن بن ٧بمد بن ا٢بسْب بن ٧بمد ا٤بلقب بن ٰبٓب بن قاسم بن ٰبٓب بن علياف بن ا٢ب

ٔبحاؼ لقبان ال ا٠بان بن ا٢بسْب بن ٧بمد بن جعفر بن القاسم بن علي بن عبد اهلل بن 
٧بمد بن القاسم بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن علي بن أيب 

ا٤بشهورة، كمع ذلك طالب، كاف من األعياف، كأفراد الزماف ُب العلم الغزير كالفضائل 
فمعركؼ ُب زمانو بكماؿ التدبّب، كا٤برجع إليو ُب ا٤بهمات من غّب نكّب، توُب رٞبو اهلل ُب 

 ـ[، كقربه إٔب جنب بيتو مزكر.1644شهر ]......[ من عاـ أربع كٟبسْب كألف]
كمنهم: السيد العآب األديب الكامل صبلح الدين صبلح بن عبد ا٣بالق بن ٰبٓب بن 

ن إبراىيم بن ا٤بهدم بن أٞبد بن ٰبٓب بن القاسم بن ٰبٓب بن علياف بن ا٢بسن ا٥بدل ب
جحاؼ بن ٧بمد بن ا٢بسْب بن ٧بمد بن علي بن ا٢بسْب بن ٧بمد ذم الشرفْب بن 

جعفر بن اإلماـ القاسم بن علي العيا٘ب ، ككاف ىذا السيد عا٤بان أديبان فاضبلن مؤرخان، نسابة 
 [.51الوقت، توُب]......[ كقربه ُب بلدة حبور ]ؽ/بليغان، يقاؿ فيو: ز٨بشرم 

كمنهم: السيد الشهّب العآب الكبّب الزاىد علي بن إبراىيم بن علي بن ٧بمد بن ا٤بهدم بن 
صبلح بن علي بن أٞبد بن اإلماـ ٧بمد بن جعفر بن ا٢بسْب بن فليتة بن علي بن 

سْب بن ٰبٓب بن علي بن القاسم ا٢بسْب بن أيب الربكات بن ا٢بسْب بن أيب الربكات بن ا٢ب
ا٢برازم بن ٧بمد بن القاسم بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن ا٢بسن بن ا٢بسن بن 

ـ[ 1597علي بن أيب طالب، كىو ا٤بعركؼ بالعآب، توُب رٞبو اهلل ُب عاـ ست كألف ]
 بعد أف بايع اإلماـ عليو السبلـ فقاـ بنصره كما ىو معركؼ ُب السّبة.

: السيد العبلمة الكبّب ٧بمد بن صبلح القطابرم، ككاف ىذا السيد معركفان بالعلم كمنهم
الغزير، كالفضل الشهّب، ك٠بعت عن كثّب عن ا٤بنصور باهلل القاسم عليو السبلـ أف ىذا 

 ـ[ ّٔجرة قطابر.1609السيد أىل لئلمامة، توُب رٞبو اهلل ُب عاـ ٜباف عشرة كألف ]
 الفصيح الكامل عماد الدين ٰبٓب بن صبلح القطابرم كمنهم: صنوه السيد العآب



 اليحيوم، ككاف تلو أخيو معركفان بالببلغة كالشعرا٢بسن.
كمنهم: السيد ا١بليل الكبّب الطيب ابن أٞبد ا٤بؤيدم، ككا معظمان مبجبلن، كلو ا١بهاد 

د نفع اهلل كالرباط مع اإلماـ عليو السبلـ األعظم الناصر لدين اهلل ا٢بسن بن علي بن داك 
 بو، كمع اإلماـ القاسم عليو السبلـ، توُب ].......[.

كمنهم: السيد ا١بليل الكبّب صاـر الدين داكد بن ا٥بادم بن أٞبد بن ا٤بهدم بن أمّب 
ا٤بؤمنْب اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق عز الدين بن ا٢بسن عليو السبلـ، ككاف لو جبللة كأّٔة، 

ات منها )الشرح ا٤بشهور على األساس(، توُب يـو كرئاسة ُب العلم كاملة، كلو مصنف
األربعاء كقت الضحى لست بقْب من شهر ربيع األكؿ سنة ٟبس كثبلثْب كألف 

ـ[، كقد كصل زائران لئلماـ عليو السبلـ، فكانت كفاتو ُب معمور آقر با٤بخيم 1636]
 و مزكر مشهور.ا٤بنصور، كصلى عليو اإلماـ عليو السبلـ، كعمر عليو القبة ا٤بعركفة، فه

كمنهم كإف كاف أصغر سنان: السيد العبلمة آّاىد عز الدين ٧بمد بن أٞبد بن عز الدين 
ا٤بؤيدم، ككاف من أىل ا١بهاد كالصرب، كالعلم الغزير، توُب شهيدان ُب شهر]......[ من 

 ـ[ ُب ىجرة فللة، كقربه ىنالك.1614عاـ أربع كعشرين كألف ]
اىد أٞبد بن ٰبٓب الرغاُب ا٥بادكم، )أخرب٘ب السيد الفاضل أٞبد كمنهم: السيد العبلمة الز 

بن ٧بمد بن ا١ببلؿ اليحيوم أنو نقل ىذا السيد رٞبو اهلل بعامْب أكأكثر فوجده ٓب يتغّب 
[ اهلل 52منو شيء، كأنو استصحب شيئان من الطيب كالرياحْب ففاح من جسده رٞبو ]ؽ/

 رائحة ا٤بسك، توُب ].......[(.
السيد ا١بليل، الفاضل، العآب ا٢بسن بن ٧بمد )بن ا٢بسن بن ٧بمد بن ا٢بسْب بن كمنهم: 

 علي بن عبد اهلل بن ٧بمد بن اإلماـ ٰبٓب عليو السبلـ( ا٢بسيِب ا٢بوثي.

كمنهم: السيد العبلمة ا٣بطيب عز الدين ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٥بادم بن ٰبٓب بن عبد اهلل 
أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل ٰبٓب بن ٞبزة ا٢بسيِب ا٢بوثي،  بن علي بن عبد اهلل بن ٧بمد بن 

كاف فاضبلن عا٤بان، عامبلن خطيبان، غزير الدمعة، كثّب ا٣بشوع، كٕب القضاء ُب الظفّب 



كجهاتو، توُب ُب أيب عريش، كىو حاج عن موالنا اإلماـ عليو السبلـ بوصية منو ُب شهر 
 ـ[.1620القعدة عاـ تسع كعشرين كألف ]سبتمرب 

 كمن العلماء الذين تأخركا عن نصرتو ألعذار مع قو٥بم بإمامتو كاالعتزاء إليو.
منهم: السيد العبلمة، ا٢برب الفهامة صبلح الدين صبلح بن أٞبد بن عبد اهلل بن إبراىيم 
بن ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٥بادم بن إبراىيم بن علي بن ا٤برتضى ا٤بعركؼ بابن الوزير، كاف 

ـ[، كقربه ُب صنعاء 1614ان، توُب ُب شهر].......[ عاـ أربع كعشرين كألف ]عا٤بان متبحر 
 مزكر مشهور.

)كمنهم: السيد العبلمة عز الدين بن ٧بمد بن عز الدين بن صبلح بن ا٢بسن بن اإلماـ 
 ا٥بادم علي بن ا٤بؤيد بن جربيل، توُب ُب ].......[ عاـ ].......[ كقربه ُب صنعاء( .

آب الكبّب، البحر ا٣بضم الشهّب، مفٍب الفرؽ، كلساف أىل ا٢بق: ٧بمد بن كمنهم: كلده الع
عز الدين، كاف إمامان ُب العلم، عمدة ُب علماء الزيدية، كالعَبة األٞبدية، توُب الثِب عشر 

 ـ[.1640يومان من شهر شعباف سنة ٟبسْب كألف ]نوفمرب 

يدم، ككلده ٧بمد بن عبد اهلل، كمنهم: السيد العبلمة فخر الدين عبد اهلل بن علي ا٤بؤ 
ككانا عا٤بْب، أخرب٘ب القاضي العآب ٝباؿ الدين علي بن أٞبد بن أيب الرجاؿ أنو ٠بع اإلماـ 

القاسم يقوؿ ٥بم: ىو يصلح لئلمامة كالطعن عليو خبلفة اإلماـ الناصر لدين اهلل ا٢بسن 
كما تقدـ، كذكر ذلك   بن علي عليو السبلـ، كاإلماـ عليو السبلـ ، كتاب ُب آخر أيامو

السيد العبلمة مشس الدين أٞبد بن ٧بمد الشرُب نفع اهلل بو، فقاؿ ُب كلده: السيد اإلماـ 
األعلم، الرئيس األفخم ٧بمد بن عبد اهلل بن علي أنو كصل إٔب اإلماـ ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل 

كثبلثْب كألف عليو إٔب آقر مع كصوؿ من كصل من أىل صنعاء كآؿ ا٤بؤيد ُب سنة ٜباف 
ـ[، كأظهر التوبة كالندـ، قاؿ: كحسنت حاؿ السيد ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بذكور 1629]

[، كانتقل بأىلو 53كأخلص التوبة كاإلنابة إٔب اهلل سبحانو، كباع ٝبيع أموالو ُب صنعاء]ؽ/



 إٔب صعدة فبقي فيها حٌب توُب فيها ليلة ا١بمعة ثامن شهر ا٢بجة ا٢براـ عاـ أربع كأربعْب
 ـ[ رٞبو اهلل رٞبة األبرار.1635كألف]يونيو 

قاؿ: كأما كالده فإف األتراؾ قرركه ُب يسنم كتركوا لو قريات ينتفع ّٔا ال غّب فلبث إٔب سنة 
ثبلث عشرة بعد األلف، ٍب نقلو كلده صبلح إٔب العشة قريبان من صعدة بأكالده ألمور 

بة كالتنحي عن اإلمامة كالندـ على اقتضت ذلك، كٓب تطل مدتو ّٔا، ككاف قد أظهر التو 
منازعة اإلماـ عليو السبلـ، كذلك على يدم القاضي العبلمة إماـ الشيعة ُب زمانو أٞبد 

بن صبلح الدكارم، كقربه ُب فللة قريبان من قرب اإلماـ عز الدين عليو السبلـ، ك٠بعت 
ّٔذا السيد فإنو لبعض السادة آؿ ا٤بؤيد أشعاران حسنة يعظموف نعمة اهلل باجتماعهم 

.  شيخهم ا٤بعظم، كبقية أىل بيتهم ا٤بكـر
كمنهم: السيد العبلمة الفصيح الشاعر ا٤بفلق ا٤بشهور ٧بمد بن عبد اهلل بن أٞبد بن ٧بمد 
بن ا٢بسْب بن علي بن عبد اهلل بن ٧بمد بن اإلماـ ٰبٓب عليو السبلـ ا٢بوثي ا٢بسيِب، كاف 

الطة أىل الدنيا كامتداحهم ُب الشعر حٌب غلب عليو بليغان مقوالن عا٤بان، كاسَبسل ُب ٨ب
كاتصل ٗبلوؾ الَبؾ، كلو معهم أخبار، ٍب تاب كأناب، كذكرتو ألنو ٩بن يعرؼ حق اإلماـ 
عليو السبلـ كيعتقد إمامتو، كلو فيو أشعار رائقة فائقة، كإ٭با تعلقت بو حبائل الدنيا الٍب 

ا٤بستعاف، توُب ].......[ عاـ ].........[ قل من سلم عبلئقها، كخلص من بوائقها، اهلل 
 [.............. ]...................[.54]ؽ/
 [ كأما الطبقة الثانية الذين نبلوا ُب خبلفتو ككانوا عيونان ُب أياـ حياتو.55]ؽ/

أك٥بم كأكالىم ُب التقدٙب، كأشهرىم ُب ا١ببللة كالتعظيم، أكالده الكراـ، أئمةاإلسبلـ 
أعدائو الطغاـ، ك٪بـو ا٥بدل كنوره، موالنا أمّب ا٤بؤمنْب، كسيد ا٤بسلمْب،  كسوره، كحتف

الصادع با٢بق ا٤ببْب، كمعلن دعوة سيد ا٤برسلْب ا٤بؤيد باهلل ٧بمد بن أمّب ا٤بؤمنْب صلوات 
اهلل عليو كأخواه نصّبا ا٢بق، كعضدا ملة خّب ا٣بلق: ا٢بسن، كا٢بسْب ابنا أمّب ا٤بؤمنْب 

هما، فمحلهما ُب العلم كما ظهر كاستمر ُب احملل، الذم ال ٱبتلف فيو رضواف اهلل علي



عنهما أىل السهل كا١ببل، كجهادٮبا كذلك، كسائر مناقبهما تستحق أف يفرد ٥با بابان أك  
كتابان، ككاف ا٢بسْب أظهرٮبا ُب العلم ذكران، توُب ا٢بسن رٞبة اهلل عليو عند غركب مشس 

ـ[، كصلى عليو أخوه ا٢بسْب رٞبهما اهلل، 1638كألف]مايوثا٘ب شواؿ عاـ ٜباف كأربعْب 
كقربه ُب ا٢بصْب من ضوراف مزكر مشهور، كا٢بسْب توُب ُب ليلة ا١بمعة ثامن شهر ربيع 

ـ[ ُب ٧بركس ذمار، كصلى عليو كلد أخيو السيد 1640اآلخر عاـ ٟبسْب كألف]يونيو 
 العبلمة ٧بمد بن ا٢بسن أطاؿ اهلل بقاه.

العبلمة ٝباؿ اإلسبلـ الناصر بن ٧بمد بن ٰبٓب القا٠بي الغربا٘ب ا٤بعركؼ كمنهم: السيد 
 بصبح.

كمنهم: السيد العبلمة ا٤بتكلم عبد اهلل بن أٞبد بن إبراىيم الشرُب، كاف فاضبلن ناسكان، لو 
ُب العلم ا٢بظ األكفر، كٝبع تفسّبه ا٤بعركؼ بػ)ا٤بصابيح( قليل الوجود ٤بثلو إ٭با ىو نصوص 

تفسّبىم، توُب رٞبو اهلل ُب يـو اإلثنْب قبيل الزكاؿ الثِب عشرة ليلة مضت من األئمة ك 
ـ[، كقربه ُب ذم الشرفْب أقرب إٔب الباب 1651صفر ا٣بّب عاـ اثنْب كستْب كألف ]

 الغريب.

كمنهم: السيد العبلمة آّاىد األبر شرؼ الدين ا٢بسن بن ٧بمد بن صبلح الشرُب حفظو 
 النجباء األخيار األجبلء، كأىل ا١بهاد أطاؿ اهلل بقاه.اهلل، كىو من السادة 

كمنهم: السيد العبلمة الفاضل عبد اهلل بن ٧بمد بن صبلح الشرُب، كاف من عباد اهلل 
الصا٢بْب، كأىل الورع الشحيح، مع العلم النافع، كا١بهاد الصادؽ، توُب رٞبو اهلل ُب 

ـ[، كقربه ٩با يقرب 1631مايو 21]منو عاـ أربعْب كألف 19صنعاء احملركسة ُب شواؿ 
 من قرب القاضي حسن النحوم رٞبو اهلل.

كمنهم: السيد الرئيس الكبّب العآب أٞبد بن ا٤بهدم، نسبو معركؼ، كاف عا٤بان ناىضان ُب 
[، توُب يـو األربعاء لعشر بقيت من شهر ذم ا٢بجة 56الرئاسة، سخيان مألوفان حليمان]ؽ/

 ـ[ رٞبو اهلل.1635ونيو ي6عاـ أربع كأربعْب كألف ]



كمنهم: السيد العآب الزاىد الفاضل ٧بمد بن ا٢بسن بن شرؼ الدين رٞبو اهلل، كاف من 
أىل الزىادة كالعبادة كالفضل، ككاف تلو أبيو ُب شريف خبللو، مبلزمان حضرة موالنا اإلماـ 

نة ثبلث كستْب كألف ا٤بؤيد باهلل عونان نافعان ُب الكتابة كالفتيا كغّبىا، توُب سلخ شعباف س
 ـ[، كقرب إٔب جنب أبيو رٞبة اهلل عليهما ُب مشهد الشرفْب.1653يوليو 26]

كمنهم: السيد ا١بليل العبلمة آّاىد ٧بمد بن صاّب بن عبد اهلل القا٠بي الغربا٘ب رٞبة اهلل 
 عليو، كاف من عيوف العلماء، كعمدة أىل ا١بهاد كالصرب عليو، توُب رٞبة اهلل عليو كقت

ـ[، 1620العصر من يـو األربعاء من شهر شواؿ عاـ تسع كعشرين كألف ]أغسطس 
كقرب ُب ذم الشرفْب ُب ا٤بشهد، كقرب قريبان منو كالده شيبة ا٢بمد، كشيخ العَبة رٞبة اهلل 

 عليهما.

كمنهم: السيد كأظنو من الطبقة األكٔب الفاضل العآب فخر الدين عبد اهلل بن قاسم بن ٰبٓب 
بن ٰبٓب بن ٧بمد بن علي بن نشواف بن علي بن ٧بمد بن إبراىيم بن ٧بمد بن  بن ٧بمد

نشواف بن علي بن األمّب الكبّب ذم الشرفْب ٧بمد بن جعفر رٞبة اهلل عليو، توُب ُب ذم 
 ـ[.1620القعدة من عاـ تسع كعشرين كألف ]سبتمرب 

ّباف، كذكر كالدتو بالفضل قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: توُب ُب بلدة ىجرة ريح من ببلد س
 الشهّب كالعبادة كالصدقات، ككصف كثّبان رٞبهما اهلل تعأب.

كمنهم: السيد العبلمة، ا٤بتبحر ُب ٝبيع الفنوف الفهامة، كآّاىد الصمصامة، صفي الدين 
أٞبد بن علي الشامي بن ا٢بسن بن صبلح بن ا٢بسن بن جربيل بن ٰبٓب بن ٧بمد بن 

اإلماـ الداعي إٔب اهلل ٰبٓب بن احملسن بن ٧بفوظ بن ٧بمد بن ٰبٓب بن سليماف بن أٞبد بن 
ٰبٓب بن الناصر بن ا٢بسن بن األمّب عبد اهلل بن اإلماـ ا٤بنتصر باهلل ٧بمد بن اإلماـ ا٤بختار 

لدين اهلل القاسم بن اإلماـ الناصر بن اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب سبلـ اهلل 
علم احملل العظيم، كُب ا١بهاد ا٢بظ القوٙب، كُب الكماؿ ُب أمور الدين عليهم، لو ُب ال

كالدنيا الذكر الفخيم، إليو ُب آخر أياـ ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو ُب صنعاء الفتيا 



كالتدريس، ككف بصره، كالنفع بعلومو عادتو كزيادة، كىو منهل للطلبة يردكنو من األقطار 
 ّبه.ا٤بتباعدة، أطاؿ اهلل تعم

كمنهم: السيد العبلمة مشس الدين أٞبد بن ٧بمد القطابرم اليحيوم، عا٤بان ٦باىدان تلو أبيو 
 رٞبو اهلل، كقد تقدـ ذكره أطاؿ اهلل عمره.

[ الفاضل العآب الطاىر القاسم بن ٪بم الدين القا٠بي الساكن جبل 57كمنهم: السيد]ؽ/
 ذرم عا٤بان فاضبلن أطاؿ اهلل عمره.

د الفاضل العبلمة صاـر الدين إبراىيم بن ٰبٓب ا١بحاُب أطاؿ اهلل عمره، عا٤بان  كمنهم: السي
 كبّبان، إليو القضاء كالتدريس كالفتيا ُب جهات ظليمة كحجور.

كمنهم: السيد العبلمة الفهامة آّتهد آّاىد مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن لقماف بن 
 أٞبد بن ٰبٓب رٞبو اهلل، كاف ىذا السيد أٞبد بن مشس الدين بن اإلماـ ا٤بهدم لدين اهلل

من العلماء الكبار، كأىل ا٥بمة فيو، كالكدح الذم ال يعلم ُب كقتو مثلو، أخرب٘ب بعض 
فقهاء آنس العدكؿ أنو أخربه من قرأ معو ُب أكؿ شبيبتو ُب األزىار، ككاف ُب شباـ كوكباف 

ركسة باهلل فإنو ىاجر إليها ُب أنو يعيد]كل[ معشره ٟبسْب مرة ككذا حالو ُب شهارة احمل
أكاخر أياـ اإلماـ عليو السبلـ، ككاف مسكنو قبل ذلك كحبلف تاج الدين، ككاف لو ُب 

شهارة من ا٥بمة العالية كالصرب على مبلزمة جامعها ا٤بعظم كالدرس حٌب كاف عليو سبعة 
اـ ا٤بؤيد باهلل أدكاؿ ُب كل كقت ٤بتعلمْب ُب فن غّب الفن األكؿ، كلو ُب ا١بهاد مع اإلم

عليو السبلـ مبلغ عظيم، توُب رٞبو اهلل عقيب كقعة ٪بد ٧بّبب بعد عوده من ببلد مكة 
ا٤بشرفة فإنو ٘بهز لفتحها ككاد يظهر، فخانو بعض ا١بنود، كعاد إٔب هتامة كمرض ُب الثغر 

كطاؿ مرضو، فحمل إٔب ببلد رازح إٔب موضع منو يسمى عمار، كتوُب فيو يـو ا٣بميس 
 ن شهر رجب من عاـ تسع كثبلثْب كألف، كقربه ىناؾ مزكر مشهور].............[.ثام

كأما العيوف من أكابر الشيعة كىم طبقتاف كما تقدـ ُب ذكر عيوف من األشراؼ الشاىدكف 
لدعوتو، كا٤بلبوف لدعوتو، كالقائموف بنصرتو، كمن تبلىم ك٢بق ّٔم ُب مدتو، فأك٥بم إماـ 



[ ا٤بؤثر ُب 58وس علمهم التيار، كزاىدىم ا٤بشهور، ككاعظهم]ؽ/الشيعة األبرار، كقام
الصدكر، ٪بم الدين، كعمدة الزاىدين: يوسف بن علي بن ٧بمد ا٢بماطي، نسب إٔب 

بطن من ا٢بنائف كببلد ا٢بجرة يسموف بِب ٞباطة، ككاف كالده من أىل اليسار، كمن بيت 
الو كتصدؽ ّٔا، كاحتفر بئران عليها رئاستهم فانقطع إٔب اهلل سبحانو كتعأب، ككقف أمو 

منافع ]أىل[ بلده، كىاجر إٔب اهلل متبتبلن كخالط الفقهاء كأخذ عنهم، كاستقر ُب ببلد 
آنس ُب موضع من بِب قشيب يسمى بِب رشيد، كتزكج منهم ٗبشورة بعض الفضبلء، 

يو مشهد كعكف على العبادة كعرؼ فضلو، كلو كرامات تذكر، كقربه ُب البلد ا٤بذكور، عل
مزكر مشهور، إليو الزيارة كالنذكر، كُب آخر أيامو قصد الفقهاء العلماء أىل ىجرة مصدح 
ذرية العابد ا٤بشهور كال يزاؿ قريبان منو فإنو معركؼ بالعبادة، كيركل أنو كاف يقسم القرآف 
 ٝبيعو ُب ركعتْب ُب كل ليلة فزكجوه امرأة عابدة منهم، فحملت بسيدنا ٪بم الدين يوسف

رٞبو اهلل، فنشأ على الزىادة كالورع كاإلحتياط، ٍب ارٙبل للعلم فأحرز منو ما يطوؿ حٌب إنو 
٢بقو بعض أٓب من شدة الكدح، فهبط زبيد فلقي شيوخ فقهائها فأخذ عنهم علمان كثّبان 

من علـو العامة، ٍب قصد مكة ا٤بشرفة كأخذ علمان كثّبان كانتشر ذكره، ككاف يكره أف يعرؼ 
حد، فعاد إٔب اليمن كأقاـ ُب فللة احملركسة كسم مدة، كعاد ببلده، ككاف حريصان حالو أ

 على التعليم كاإلرشاد، كال يعلم أنو علم

ببدعة إال ردىا، كلو رسائل، كىجر كمواضع معركفة حٌب كاف ُب أمره ما ظهر، كاستشهد 
ربه مشهور ُب ـ[، كق1598رضواف اهلل عليو مسمومان، كىو ُب األسر ُب عاـ سبع كألف]
 أعلى ا٤بقربة ُب )خزٲبة( إٔب جهة نقم رٞبة اهلل عليو كرضوانو.

كمنهم: كلده آّاىد العآب الفصيح ا٤باجد ٝباؿ الدين علي بن يوسف ا٢بماطي رٞبو اهلل،  
كاف رٞبو اهلل معركفان بالفهم كاالطبلع على دقائق العلم مع ا٥بمة العالية كالنفس األبية، 

عة، استشهد رٞبو اهلل ُب ا٢بيمة عاـ ٟبس عشرة كألف ُب شهر صفر من كالسخاء كالشجا
 ـ[، كقربه ُب ٧بـر معمور عليو مشهد مزكر رٞبو اهلل.1606ىذا العاـ]



كمنهم: إماـ الشيعة ُب ببلد صعدة القاضي العبلمة آّاىد احملقق لعلـو العَبة متنان كسندان، 
اف رٞبو اهلل من عيوف العلماء كأىل مشس الدين أٞبد بن صبلح الدكارم الصعدم، ك

ا١بهاد كاإلرشاد كاالحتياط، هنض بدعوة اإلماـ الناصر لدين اهلل الوٕب أمّب ا٤بؤمنْب ا٢بسن 
[، ٍب بدعوة موالنا أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ، توُب 59بن علي بن داكد عليو السبلـ ]ؽ/

 ـ[.1609ُب شهر ]...........[ عاـ ٜباف عشرة كألف]

م: القاضي العبلمة ا٢بافظ الفقيو ا٤بشهور عبد القادر بن ٞبزة التهامي من ببلد كمنه
القنفذة، ىاجر ُب طلب العلم ُب أياـ اإلماـ ا٤بتوكل على اهلل ٰبٓب شرؼ الدين صلوات اهلل 

عليو، كنبل ُب كقتو، كعمر كقاـ مع اإلماـ األعظم ا٢بسن بن علي عليو السبلـ، ٍب هنض 
صلوات اهلل عليو، ككاف فقيهان عارفان، أخذ عنو عدة من العيوف: منهم  مع اإلماـ القاسم

القاضي الشهّب ذك العلم الغزير عامر بن ٧بمد الصباحي الذمارم، كصنوه ُب العلم كقرينو 
ُب النفع الذم عم سعيد بن صبلح ا٥ببل كغّبٮبا، ككاف ىذا القاضي عبد القادر رٞبو اهلل 

يكاد ٱبالفو أحد من مشارؽ خوالف ك٨باليفها، توُب ُب عاشر  مهيبان ٧بببان إٔب الناس ال
ـ[، كدفن 1604أغسطس  5]أك[ ُب ثامن من ٝبادل األخرل عاـ ثبلث عشرة كألف ]

إٔب جنب شيخو العبلمة ٝباؿ الدين علي بن راكع ُب القبة ا٤بشهورة على العلماء فإهنا 
قادر، ٍب القاضي عامر ككلده  عمرت على القاضي علي، ٍب دفن معو فيها القاضي عبد ال

 كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب.
كمنهم: القاضي احملقق ا٤بتقن آّاىد ا٤بعاضد عامر بن ٧بمد الصباحي ا٤بعركؼ بالذمارم، 
اشتهار فقهو ظاىر كمعركؼ بالتدقيق ٤بسائلو مع كماؿ احملامد، كاف جليسان لئلماـ األعظم 

٤بوالنا صلوات اهلل عليهما، ٍب موالنا اإلماـ ا٤بؤيد باهلل الناصر لدين اهلل ا٢بسن بن علي، ٍب 
سبلـ اهلل عليو كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب، معركؼ الكماؿ كا٤بعرفة ألمور الدين كالدنيا، 

كلقد ٠بعت من حي سيدنا الزاىد ٧بمد ابن عبد اهلل الغشم نفع اهلل بو مقسمان باهلل: ما 
 أعلم أكمل منو ُب زماننا.



 بعض الفضبلء مقسمان: ما أعلم أكمل منو متقدمان.كقاؿ 
كأخرب٘ب القاضي العبلمة كجيو الدين، قمر العلماء الراشدين: عبد القادر بن علي احملّبسي 

أطاؿ اهلل بقاه، أف سيدنا عامر بعث إليو كإٔب أمثالو من الفقهاء من أىل طبقتو اآلٌب 
ـ[ رسبلن، فلما 1623ث كثبلثْب كألف]ذكرىم إف شاء اهلل تعأب، كأظنو قاؿ ُب عاـ ثبل

كصلنا إليو إٔب ٧بركس شهارة، قاؿ لنا ٝبيعان: بعثت لكم الرسل إٔب ا١بهات ا٤بتفرقة 
ألعطيكم أمانة عندم للمسلمْب، فقد بلغت ما تركف كأخاؼ أف يذىب كىو كتاب 

عامان من غّب ما )التذكرة الفاخرة( فبل أعلم أحدان يعرفها معرفٍب، فإ٘ب قد أقرأت فيها أربعْب 
ـ[، 1638تلقيتو من الشيوخ، توُب رٞبو اهلل عاـ سبع كأربعْب كألف ُب شهر رمضاف]يناير

[ ُب عاشر، كأرسل اإلماـ ا٤بؤيد باهلل 60كقرب كما تقدـ إٔب جنب شيخو التهامي ]ؽ/
سبلـ اهلل عليو كلده موالنا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب معزيان فيو إٔب ببلد خوالف مع عيوف، 

كمنهم صنوه ُب الكماؿ، كقرينو ُب ٝبيع ا٣بصاؿ القاضي األجل سعيد بن صبلح ا٤بعركؼ 
با٥ببل، ككاف للقاضي سعيد نفع اهلل بو كثرة أتباع فضبلء ُب جهات كثّبة، ال سيما ُب 

 ببلد صعدة كهتامة.
أخرب٘ب من ٠بع رجبلن من مشائخ ا٤بشرؽ ٩بن ال يعرؼ ٦بالس العلم، كقد كصل إٔب اإلماـ 

عليو السبلـ كقد سألو اإلماـ عليو السبلـ أين كاف؟ فقاؿ: ُب ا١بامع انظر قاضيان شيبو 
يرصف مبلف ا١بامع علمان، ككلهم كتابو بْب يديو، كىذا الشيبة كتابو ُب بطنو يرد عليهم  

 كلهم من بطنو.

كما قاؿ الراكم: فضحك اإلماـ كثّبان، ٍب قاؿ: ىو كاهلل كما ذكر الشيخ ٩بلوء علمان أك  
قاؿ، ككاف ىذه صفة ٦بالس إمبلئو رٞبو اهلل ٯبعل أىل النسخ حلقة كاسعة، كصغارىم بْب 
أيديهم، ٍب يقعد ُب كسطهم جاعبلن من كراء ظهره أقرب إليو من أمامو، كٲبلي عليهم كأ٭با 

يغرؼ من ٕبر، كال يفتح كتابان، ككذا حاؿ إمبلء القاضي عامر رٞبهم اهلل، ككاف ُب 
زىد خفي، ككرع شحيح، يركل أنو ٓب يأكل من ماؿ أبيو ٤با كاف من عرفاء القاضي سعيد 



الدكلة الظا٤بة، ككاف رفيقان بالطلبة مفيدان كثّب الدعاب ٥بم، من ذلك أف الَبؾ أقمأىم اهلل 
غزكا بلده ىجرة شوكاف، كقتلوا ٝباعة منهم من إخوتو كأكالدىم، كقبضوا من أكالده 

بن سعيد، كالقاضي أٞبد بن عامر، كىو ابن أختو، فعزل أحدىم القاضي العبلمة أٞبد 
الطلبة كٓب يقطع القراءة )كىو إذ ذاؾ ُب ببلد ا٢بيمة( ، ك٤با رأل بكاءىم حلف مازحان 

معهم أف ىذا الذم اتفق أشق ما لقيت كال يرضيِب، فلما ضحكوا من سعة صدره ككبلمو 
ال يصيبكم ما أصأّم، ٍب أخذ ّٔذا ُب تلك ا٢باؿ، قاؿ: إخَبًب مواالة أىل البيت ك 

يسليهم ببعض ما لقي أىل البيت عليو السبلـ، كلو أخبار طريفة حسنة، توُب رابع 
ـ[، كقربه بالسرار 1629يونيو  16كعشرين من شهر شواؿ سنة ٜباف كثبلثْب كألف ]

 بشهارة معركؼ رٞبة اهلل عليو كرضوانو.

دين ا٥بادم بن عبد اهلل بن أٞبد بن كمنهم: القاضي آّاىد العبلمة القدكة حساـ ال
إبراىيم بن أيب الرجاؿ رٞبة اهلل عليو كرضوانو، كاف لو ُب ا١بهاد ا٤ببلحم الكبار، كُب دعاء 

القبائل إٔب ا١بهاد ما ال يقـو بو إال األئمة األطهار، ككاف زاىدان، كٕب كثّبان من الببلد، ككاف 
ئان كال عمر حجران على حجر، كإ٭با ٮبو ا١بهاد مهيبان عظيم النهضة، كٓب يَبؾ من الدنيا شي

كعمارة ا٤بساجد، عمر جوامع كباران أسسها كىي معلومة ظاىرة منها جامع ىـز من ببلد 
[ الصيد، كىو أعظمها، كمنو جامع ثبور من 61ا٣بشب، كمنها جامع يناعة من ببلد]ؽ/

منها جامع السودة من ببلد بِب جرب، كمنها جامع حيط ٞبراف من ببلد بِب جرب أيضان، ك 
ببلد ذيياف، كمنها جامع مدر من ببلد بِب زىّب، استشهد ُب ببلد العصيمات يـو ا٣بميس 

ـ[، 1616يونيو  29ألربع عشر يومان من شهر ربيع اآلخر عاـ ٟبس كعشرين كألف ]
 كقربه ُب حوث مشهور.

، كقد ذكر القاضي قاؿ ابن عمو القاضي ٝباؿ الدين اآلٌب ذكره إف شاء اهلل تعأب قريبان 
ا٥بادم كشهادتو ككلده، ككلد كلده أيضان فقاؿ: كاف الصنو ا٥بادم كأبوه كأظنو قاؿ كجده 
ككلده، ككلد كلده ٩بن كتبوا ُب الشهداء قبل أف يكونوا، ٍب قاؿ: إف كالد القاضي عبد اهلل 



ماـ شرؼ الدين، بن أٞبد رٞبو اهلل تعأب ٠بع ا٤بدافع على كوكباف كثبلء أياـ ا٤بطهر بن اإل
ككلد أخيو ٧بمد بن مشس الدين، قاؿ: فصاح كىو ُب ببلد ذيباف كىو يبكي كيقوؿ يا 

مسلمْب أما تستحوا من رسوؿ اهلل يسمع ىذه ا٤بدافع على أكالده كمكالفو، ٍب أغار ٗبن 
 أجابو، فجاىد حٌب استشهد رٞبة اهلل عليو كأظنو ذكر جده ٗبا ٓب أٙبققو.

اضي العبلمة الفقيو احملقق آّاىد ٝباؿ اإلسبلـ علي بن أٞبد بن كمنهم: ابن عمو الق
إبراىيم بن أيب الرجاؿ، كاف فقيهان ٧بققان ُب فركع الفقو مع التفنن ُب غّبه، مشغوفان با١بهاد 

فإنو بلغ ٟبس كسبعْب عامان كىو على فرسو معتقل قناتو ُب أياـ ا١بهاد ك٧باصرة زبيد، 
ـ[ ُب ببلد كصاب ُب 1641كٟبسْب كألف ]أغسطس توُب ُب شهر صفر عاـ أحد 

ىجرة الركضة من ببلد نعماف، ككاف توُب قبلو كلده الفقيو الصاّب صاّب بن علي فيها، فهو 
إٔب جنب ابنو، ككاف إليو القضاء ُب ببلد كصاب كما كاالىا، ككاف إليو مبلزمة األمّب سنبل  

١بواب ُب الفتيا مع صحتها، كحسن كما كاف كلده رٞبو اهلل، ككاف ىذا القاضي سريع ا
 الفصل ُب القضايا، كنقل من علم الشافعية كثّبان من مسائلو، كجلدكىا كأعجبوا ّٔا.

كمنهم: القاضي العبلمة آّتهد شيخ اإلسبلـ عماد الدين ٰبٓب بن ٧بمد بن ٰبٓب بن صاّب 
 ٝبيع الفنوف، بن ٧بمد بن أٞبد بن ٰبٓب بن حنش الظفارم، كاف من العيوف كاحملققْب ُب

كأكعية العلم ا٤بصوف، قرأ مع اإلماـ ا٤بنصور باهلل القاسم عليو السبلـ على كثّب من 
الشيوخ، ككاف معظمان عند اإلماـ عليو السبلـ، توُب ُب شهارة احملركسة باهلل ُب شهر شواؿ 

 ـ[، كقربه عند مسجد ا٤بيداف بالقرب من قرب1619من عاـ ٜباف كعشرين كألف ]سبتمرب 
[ العبلمة ٝباؿ اإلسبلـ علي بن صاّب العبإب نفع اهلل ّٔما، مولده ُب 62حي السيد]ؽ/

 ـ[ فعمره اثناف كستوف عامان.1558عاـ ست كستْب كتسعمائة ]

كمنهم: القاضي العآب األديب صبلح الدين بن صاّب بن عبد اهلل بن حسن بن حنش،  
ذيبْب احملركس باهلل كا٣بطابة كالتدريس، توُب كاف فقيهان خطيبان شاعران، ككاف إليو القضاء ُب 

ُب شهارة احملركسة باهلل ُب عاـ تسع كعشرين كألف ُب سلخ شهر ا٢بجة ا٢براـ 



ـ[ من العاـ ا٤بذكور، كقربه قريب من مسجد ذم الشرفْب رٞبهما اهلل 1620]اكتوبر:
 تعأب.

بن سعيد بن جابر بن كمنهم: القاضي ا٤بكْب الصدر، العبلمة ا٢برب، شرؼ الدين ا٢بسن 
٧بمد العيزرم األىنومي، كاف عا٤بان ُب ٝبيع فنوف العلم، حسن التعليم مع الورع الشحيح، 

، كثّب ا٤ببلزمة  كٕب القضاء لئلماـ ا٤بنصور باهلل، ككلده اإلماـ ا٤بؤيد باهلل ُب ببلد األىنـو
 14 كألف ]ّٓالسهما، توُب يـو ا٣بميس منتصف شهر ٧بـر ا٢براـ سنة ٜباف كثبلثْب

 ـ[.1628سبتمرب 
كمنهم: األخواف العا٤باف ا٤بصقعاف البليغاف لسانا العَبة الطاىرة، كسيفا حجتها الظاىرة 

علي، كسعد الدين ابنا ا٢بسْب بن ٧بمد ا٤بسورم، كانا عا٤بْب معركفْب بصدؽ الوالء لذرية 
ؤيد باهلل صلوات اهلل نبيهما ُب عصرٮبا، ككانا مع اإلماـ ا٤بنصور باهلل ككلده اإلماـ ا٤ب

عليهما خطيبْب كاتبْب، كليا رسائلهما كخصا بالقرب منهما، توُب القاضي علي بن 
ا٢بسْب رٞبو اهلل ُب طريق ا٢بج ُب صبيا ُب شهر ذم القعدة يـو السبت ثا٘ب كعشرين عاـ 

ـ[، كصلى عليو كلد أخيو القاضي العبلمة مشس 1624اكتوبر5أربع كثبلثْب كألف ]
ٞبد بن سعد الدين أطاؿ اهلل عمره، كتوُب القاضي سعد الدين بن ا٢بسْب الدين أ

].......[ عاـ]......[ كقربه ُب ا٥بجر من ببلد األىنـو ٩با يقرب من جامع اإلماـ 
 ا٤بنصور باهلل معركؼ مشهور.

كمنهم: القاضي العبلمة األديب ٝباؿ الدين علي بن ٧بمد بن إبراىيم بن ٧بمد ا١بملوٕب 
مي، كاف فقيهان عا٤بان أديبان، من أعواف اإلمامْب ا٤بنصور باهلل كا٤بؤيد باهلل، كٕب القضاء  األىنو 

كثّبان ُب ببلد بِب عبيد كغّبىا، ككٕب القضاء أيضان ُب كوكباف بعد فتحو، كتوُب فيو ُب شهر 
 ـ[.1643رجب عاـ ثبلث كأربعْب كألف ]يونيو 

ْب العلماء الراشدين عبد اهلل بن سعيد ا٤بهبل كمنهم: القاضي العبلمة ا٢برب فخر الدين، ع
الشرُب رٞبو اهلل، كاف عا٤بان متبحران ُب ٝبيع الفنوف ٦بتهدان، أخذ عنو عيوف من العلماء منهم 



[ سبلـ اهلل عليهما، توُب ُب أكؿ 63اإلماماف األعظماف: ا٤بنصور باهلل، كا٤بؤيد باهلل]ؽ/
 ـ[.1619ديسمرب 18سنة تسع كعشرين كألف ]

كمنهم: الفقيو الزاىد الواعظ العابد بدر الدين ٧بمد بن علي اليعقويب السحارم كاف رٞبو 
اهلل زاىدان متقشفان، ككاف مبلزمان سفر اإلماـ األعظم ا٢بسن بن علي بن داكد سبلـ اهلل 

عليو كرضوانو كحضره، ٍب اإلماـ ا٤بنصور باهلل سبلـ اهلل عليو حٌب عجز ككثّبان ما ٛبلي كتبو 
يو السبلـ كيقصد للقراءة عليو فيها، توُب رٞبو اهلل ُب معمرة من جبل األىنـو ُب شهر عل

 ـ[.1619ا٢بجة سنة ٜباف كعشرين كألف ]نوفمرب 
كمنهم: القاضي العبلمة ا٢برب الفهامة شيخ الفقهاء كقدكة العلماء إبراىيم بن مسعود 

ب حجة كنواحيها، كآّاىد ُب ا٢بوإب ا٢بجي، كاف من العلماء األكابر مقصودان ُب مغار 
نواحي ذمار، أخذ عنو كثّب من العلماء منهم اإلماـ ا٤بنصور باهلل سبلـ اهلل عليو توُب 

 ]......[ عاـ ]......[.

كمنهم: الفقيو العبلمة الكبّب كجيو الدين عبد الوىاب بن سعيد الصنعا٘ب اللحجي ا٢بوإب 
راد ُب كثّب من أكقاتو كقد ٱبالط كثّبان كينقبض  أيضان، ككاف من أىل العلم كالزىادة كاالنف

 كما أخرب٘ب من يعرؼ حالو رٞبة اهلل عليو توُب ].......[.
ك منهم: ا٢باكم الكبّب كالقاضي الشهّب العبلمة الفقيو األصوٕب احملدث عبد ا٥بادم بن 

إذا جلس  أٞبد الثبلئي ا٤بعركؼ با٢بسوسة رٞبو اهلل، كاف ىذا القاضي معركفان بسعة العلم
ُب عامة العلماء كاف لساهنم الناطقة، ككلمتهم الفارقة، عاضد اإلماـ عليو السبلـ ككٕب 
القضاء حيث كاف أخرب٘ب القاضي الفاضل علي بن ٪بم الدين الذمارم أنو سألو: كم 

٠باعك يا سيدنا ُب علم الكبلـ؟ فقاؿ: مائة ٦بلد، ككاف ّٔشميان ُب كثّب من ا٤بسائل، 
ّبىا ٓب يؤت ُب العلمْب من قلة، كٕب القضاء على صنعاء من يـو فتحها حٌب شيعيان ُب غ

توُب رٞبو اهلل ُب ثبلء ليلة ا١بمعة الثا٘ب عشر من شهر ا٢بجة عاـ ٜباف كأربعْب كألف 
ـ[، ككاف لو من السياسة الراجحة إٔب تناكؿ القضية كالنظر ا٤بوصل إٔب 1639ابريل 16]



يضرب ّٔا األمثاؿ، ك٤با مرض رٞبة اهلل عليو كخرج من  ٙبقيق فصل ا٣بصومة القوية ما
صنعاء احملركسة باهلل كقف أمامو عيوف من أىل صنعاء للنظر إليو كالتربؾ بو فالتفت إليهم 
كقاؿ: أنتم مع اهلل يا أىل صنعاء، كاهلل ليفقد٘ب كبّبكم كصغّبكم، ٍب أقسم باهلل أخرل ما 

 ثّبة أك كما قاؿ.أعلم أف معي ألحدكم مظلمة قليلة كال ك

ككاف زاىدان كرعان ٧بتاطان، يفَبش إىاب شاة على خصفة كجـر من أككس جنس، كلقد أراد 
[ يعِب القاضي شيخو، كمبلزمو أف 64موالنا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب أبقاه اهلل كىو ]ؽ/

 يوطي لو فراشان ٩با يليق، ككساء ٩با ينبغي مع مسّبه فأرجعها.
ة علي بن عبد ا٥بادم أطاؿ اهلل بقاه: ككنت الرسوؿ فلما كقف قاؿ كلده القاضي العبلم

عليو ابن اإلماـ حولق كاسَبجع كطلب مِب أف أقبلها ٕب حيث ٓب يقبلها أيب، فقلت لو: 
 إ٘ب بضعة منو أكره ما يكره، فلما أخربتو بذلك سر بو، كقبل بْب عيِب.

لعنسي العيا٘ب، كاف من كمنهم: القاضي العآب الفاضل الورع الزاىد علي بن قاسم ا
الفضبلء العلماء، ك٩بن قاـ ٕبق اإلماـ، كعرؼ أىل ا٤بشارؽ حقو، كاىتدل على يده خلق 

من أىل ا٤بشرؽ، توُب رٞبو اهلل ُب شهر ا٢بجة ا٢براـ سنة ست كأربعْب كألف ]ابريل 
 ـ[.1637

خذ عن القاضي كمنهم: القاضي العبلمة عبد اهلل بن علي الرحيب فقيهان عا٤بان، فركعيان، أ
السنحا٘ب كغّبه، كقاـ مع اإلماـ أحسن قياـ، كىاجر إٔب بديدة ٤با ىاجر اإلماـ عليو 

ـ[ ُب ا٢بنكة من 1614السبلـ إٔب برط، توُب رٞبو اهلل ُب عاـ ثبلثة أك أربعة كعشرين]
 أعماؿ السر ك٨ببلؼ هنم.

بس الدكارم، توُب كمنهم: القاضي العبلمة ا٢باكم ُب مدينة صعدة ٰبٓب بن أٞبد بن حا
 ـ[.1631مايو 8ليلة األربعاء سادس شهر شواؿ من سنة أربعْب بعد األلف ]

كمنهم: القاضي العآب ا٤بتكلم صبلح بن مسعود الشدادم ا٣بوال٘ب، كاف متكلمان ّٔشميان 
 فقيهان عارفان، توُب ُب ببلد خوالف ].......[ عاـ ].......[.



ّب علي بن صبلح ا٢بضرا٘ب اآلنسي، كاف من أىل كمنهم: القاضي الفاضل العآب الكب
الورع كاالحتياط كاألمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، صليبان ُب أمر اهلل، قاـ مع قياـ 

القاضي ٪بم الدين يوسف بن علي ا٢بماطي رٞبهما اهلل تعأب، توُب رٞبو اهلل ُب سنة سبع 
من جبل الشرؽ مزكر  ـ[، قربه ُب آنس ُب حضراف1618أك ٜباف كعشرين كألف ]

مشهور، ككلده العآب الزاىد العابد ا٤بتبتل أبو ا٤بساكْب ٧بمد بن علي ا٢بضرا٘ب، توُب رٞبو 
ـ[، قرب عند كالده رٞبة اهلل 1646اهلل ُب سنة ست كٟبسْب أك سبع كٟبسْب كألف ]

 عليو.
كاف رٞبو اهلل   كمنهم: القاضي العآب التقي عبد اهلل بن ٧بمد بن ا٤بعافا البلحجي اآلنسي،

من أىل الدرس كالتحقيق كاإلتقاف، كالقياـ مع اإلماـ، توُب ُب شهر ٝبادل اآلخرة سنة 
 ـ[، كقربه إٔب جنب كالده رٞبهما اهلل تعأب.1644أربع كٟبسْب كألف ]ابريل 

كمنهم: القاضي العآب الفقيو احملقق صبلح بن علي الوشاح، كٕب القضاء ُب )ببلد أ٥باف( 
[ القضاء ُب ٧بركس ضوراف ُب 65ة، ككاف إليو التدريس ُب ببلد أ٥باف ٍب كٕب ]ؽ/أكالن مد

 ـ[.1648الدكلة اإلمامية، توُب رٞبو اهلل ُب عاـ ٜباف كٟبسْب كألف ]
كمنهم: العا٤باف الزاىداف الشهيداف ا٢بميداف ٧بمد بن علي العيا٘ب، كعلي بن ٰبٓب احملّبسي 

دين، كتأخرٮبا عن ٠بطو سهو، ك٥بما فضل شهّب، كٮبا ا٤بشهوراف ُب اتباع سيدنا ٪بم ال
خاصتو كرسلو با٤بواعظ، كلو ك٥بما أخبار طويلة تذكرة ٤بن تذكر، كتبصرة ٤بن تبصر، رٞبة 

 ـ[ كما سيأٌب ُب السّبة.1597اهلل عليهم، اسشتهدا ُب عاـ ست كألف]

د بِب جرب، كاف عا٤بان كمنهم: القاضي ا١بليل، العآب النبيل أٞبد بن قاسم ا٣بوال٘ب من ببل
٦باىدان، أخذ من عيوف منهم: السيد صبلح بن الوزير، كالسيد ٧بمد بن عز الدين كا٢باكم 

عبد العزيز بن ّٔراف كغّبىم، توُب ُب رداع العرش لعشر بقْب من احملـر عاـ ستْب 
 ـ[، كاف إليو قضاؤىا رٞبة اهلل عليو.1650كألف]

امل آّاىد الصابر العابد الورع ٰبٓب ابن صبلح الثبلئي،  كمنهم: الفقيو الفاضل العآب الع



كاف من أىل الفضل كا١بهاد، كالصرب كمكاـر األخبلؽ، توُب ُب شهر رمضاف أك شواؿ 
 ـ[.1639عاـ ٜباف كأربعْب كألف ]يناير 

كمنهم: القاضي العآب الفاضل ا٤بدرس ا٤بفيد صبلح الدين صبلح بن صاّب بن ٧بمد بن 
بن معرؼ اآلنسي، كاف فقيهان عا٤بان إليو الفتيا من ببلد آنس كما كاالىا، حسن بن ناجي 

 توُب ]......[ كعاـ].......[ كقربه ُب بلدة خربة جبل الشرؽ مزكر مشهور.
كمن ىذه الطبقة القاضي العبلمة الفقيو ا٤بشهور علي بن قاسم السنحا٘ب، كاف عا٤بان 

، معركفان بالشدة على أىل البدع، توُب ُب عامبلن، زاىدان كرعان، صليبان ُب أمر اهلل
 ـ[.1596ىػ/1005صنعاء]....[ عاـ ]

كمنهم: الفقيو الفاضل العبلمة عماد الدين ٰبٓب بن ٧بمد السحوٕب الذمارم ا٤بقيم ُب 
صنعاء، كاف عا٤بان تقيان كرعان منقطعان إٔب العلم كالتعليم، توُب رٞبو اهلل تعأب ]........[ عاـ 

 ُب صنعاء احملركسة باهلل، كقربره مزكر. ]........[

كمنهم: الفقيو العبلمة الزاىد العابد ا٤بتبتل بدر الدين ٧بمد بن علي الشكايذم الذمارم 
رٞبو اهلل، كاف من خلصاء الشيعة كأىل الفضل، كخافو العجم ٤با ٙبرؾ اإلماـ عليو السبلـ 

سلمْب على ا١بهاد مع اإلماـ عليو فأطلعوه صنعاء، ٍب ظهرت قصيدتو ا٤بعركفة، كٙبريضو ا٤ب
السبلـ فاغتالوه بالسم كما أخرب٘ب عدة، منهم: سيدنا العبلمة الزاىد الفاضل أٞبد بن عبد 

[ ُب سنة ست أك سبع 66اهلل الغشم اآلنسي رٞبو اهلل، توُب رٞبو اهلل تعأب ]ؽ/
٤بذكور، ـ[، كقربه مشهور، كقرب إٔب جنبو القاضي أٞبد الغشم ا1598كألف]ديسمرب 

 ـ[ رٞبة اهلل عليهما.1640ككاف تلميذه، توُب ُب عاـ ٟبسْب كألف]
كمنهم: القاضي العبلمة احملقق ا٤بدقق صاـر الدين إبراىيم بن حثيث العلي ٍب 

الذمارم]رٞبو اهلل[ ، كاف عا٤بان فقيهان فركعيان معركفان بالتحقيق، أخذ عنو كثّب من عيوف 
، كيعرؼ باحملبة الكثّبة كا٤بودة الشهّبة ألىل البيت عليهم العلماء، كيقاؿ لو: عآب اليمن

السبلـ كالتأٓب ٥بم، كثّب البكاء عند ]ذكر[ ما لقوا من شرار أمة جدىم، توُب ُب شهر 



 ـ ٗبحركس ذمار، كقربه مشهور.1631صفر ا٣بّب عاـ إحدل كأربعْب كألف ]أغسطس 
ز الدين: ٧بمد بن ا٢بسن األضرعي كمنهم: القاضي العبلمة الشهّب، ذك العلم الغزير، ع
 الذمارم نسبة إٔب قرية من ببلد ذمار تسمى أضرعة.

قاؿ القاضي العبلمة عماد الدين ٰبٓب بن ٧بمد الشبييب: إنو كاف يقاؿ لو غرارة العلم لسعة 
علمو كباىر فهمو، قاؿ: كمن طرؼ أخباره أنو ١بأ إٔب بيتو ُب ذمار بعض ضعفاء أعواف 

وف عليو من أمتعتهم كعزيز ما٥بم، كقد استؤب سيدنا القدكة اإلماـ الزاىد الظلمة ٤با ٱباف
يوسف بن علي ا٢بماطي نفع اهلل بو على ذمار فطالبو القاضي يوسف ٗباؿ أكلئك، فعظم 

عليو تركيعهم، كقد ١بأكا إليو فلم ٯبب على القاضي يوسف ٗبا ينبغي، فغضب القاضي 
اإلماـ عليو السبلـ، قاؿ: فعظم عليو ىذه كتربأ من يوسف كقاؿ: أك أنت ال تقوؿ بإمامة 

٨بالفتو عليو السبلـ حٌب ىابو من حضر ا٤بقاـ، كقاؿ للقاضي يوسف: إفعل ما رأيت ٍب 
 ٙبكم ٤با تريده منو ٗبا ال أٙبقق هنايتو، توُب ]....[ عاـ].......[.

ين الفلكي كمنهم: القاضي العبلمة الكبّب صبلح الدين صبلح بن ٧بمد بن ناصر الد
منسوب إٔب بلد من ببلد ذمار تسمى الفلكة، كاف رٞبو اهلل من عيوف العلماء كأىل 

الببلغة، كالصرب على الدرس كالتدريس كاإلحاطة، توُب ُب شهر ]........[ من عاـ أربعْب 
 ـ[، كقربه ُب ذمار.1630كألف ]

لذمارم، كاف من أىل كمنهم: القاضي العآب الزاىد الفاضل ا٤بعافا بن سعيد ا٤بوشكي ا
الورع كاالحتياط، كالعلم الكثّب، سيما ُب األصوؿ، توُب ُب أكاخر أربع كثبلثْب أك ٟبس 

 ـ كألف من بلد خباف من أعماؿ ا٤بغرب الصغّب.23/1624كثبلثْب]

كمنهم: الشيخ العآب األديب لطف اهلل بن ٧بمد بن الغياث الظفّبم، ككاف ىذا الشيخ 
ّبان، كلو مصنفات، ككاف أكثر إقامتو ُب مكة ا٤بشرفة، كأخذ عنو كثّب من رٞبو اهلل عارفان كب

[ السيد العبلمة شرؼ اإلسبلـ كا٤بسلمْب ا٢بسْب بن أمّب 67العلماء منهم موالنا ]ؽ/
ا٤بؤمنْب ا٤بنصور باهلل سبلـ اهلل عليهما، كغّبه من العيوف، توُب ُب شهر]رجب[ عاـ ثبلث 



 ـ[.1623كثبلثْب كألف]
: القاضي الفاضل العبلمة ٝباؿ الدين ا٥بادم بن ٰبٓب البشارم العنسي العذرم،  كمنهم

كاف عا٤بان فاضبلن، كٕب القضاء ُب ا٥بجر كعذر، توُب ُب شهر].....[ عاـ].......[ 
 كألف.

كمنهم: القاضي العبلمة آّاىد الصمصامة عبد الرٞبن بن ا٤بنتصر العشيب من ببلد بِب 
دان، كلو ُب العلم كالعمل أخبار حسنة، كتوُب ُب ببلد الشرؼ كىو عشب، كاف عا٤بان ٦باى

ـ[، كلعلو من الطبقة 1637كاليو يومئذو ُب ٝبادل األكٔب سنة سبع كأربعْب كألف ]اكتوبر 
 الثانية.

كمنهم: القاضي العبلمة آّاىد مشس الدين أٞبد بن ٧بمد السلفي، كاف عا٤بان ٦باىدان 
الصحيحة، كتوُب ُب شهر ا٢بجة عاـ ٟبس كثبلثْب كألف معركفان ٗبحبة أىل البيت 

ـ[، كقربه ُب مسار، 1627ـ[، أك أكؿ شهر ٧بـر سنة ست كثبلثْب ]1626]أغسطس 
 ككاف إليو كالية تلك ا١بهة.

 كمن عيوف الذين فقهوا ُب أيامو كظهر فضلهم كنبلهم ُب التزاـ أحكامو.

العابد عز الدين، كقدكة العارفْب ٧بمد بن عبد اهلل منهم: الفقيو العبلمة الزاىد ا٢برب الورع، 
ا٤بعركؼ بابن الغشم اآلنسي، علمو الغزير، كفضلو الشهّب، ككرعو الشحيح، ككعظو النافع، 

٩با ظهر كاشتهر، كلو ُب ذلك أخبار حسنة، كلو مصنفات سيما ُب التفسّب، توُب ُب 
ـ[، كقربه 1633عْب كألف ]يناير ٝبيمة بِب الذكاد من ببلد العة ُب رجب عاـ ثبلث كأرب

مزكر مشهور، ككاف قد اختارىا كطنان كتزكج فيها، ككاف ال يسكن موضعان قبلها، بل إذا 
)كصل( إٔب بلده إٔب آنس قصر الصبلة، ككانت نفقتو من يسّب معو من نذكره كيتصدؽ 

كلو أخبار  بكثّب منها، ككاف مقبوالن عند العامة كا٣باصة، كثّبان ما تراه ٰباسب نفسو،
 حسنة.

كمنهم: القاضي العبلمة البحر الفهامة، ا٢برب مشس الدين أٞبد بن سعد الدين ا٢بسْب 



ا٤بسورم أطاؿ اهلل بقاه ىو لساف العلماء ُب كقتو، كخطيبهم ُب مدتو، كلو مع سعة العلم 
يع كما من الزىادة كالورع كاالحتياط ما يليق ٗبثلو، معركفان ُب أيامو بالببلغة كخلوص التش

 [:68قاؿ ُب أبيات لو أيده اهلل تعأب ]ؽ/
 إذا ٓب يكن حب النيب شعارم .... كحب علي كالبتوؿ دثارم

 كحب نبيهم شيمٍب كبضاعٍب .... ككسيب بليلي كلو كهنارم
 فبل نلت ما أبغي كال نلت منيٍب .... كال رفع اهلل العظيم منارم

 
 كقاؿ أطاؿ اهلل بقاه من قصيدة طويلة:

 وؿ اهلل حق كدادم .... غذا٘ب أيب إياه يـو كالدمآلؿ رس
 كأرضعتو طفبلن كماذقت غّبه .... فيعلق منو عالق بفؤادم

 كفك بو ٢بيي فأصبحت الىجان .... بو كإليو ُب األناـ أنادم
 أقفي بو آثار كحي مقدس .... ىدانا بو الرٞبن أكـر ىادم

 دادمكسنة خّب ا٤برسلْب فإهنا .... كفيلتنا فيو ٕبجج س
 كسّبة أطهار األئمة من ّٔم .... يكشف من ليل الضبلؿ دادم

 على هنجهم أ٫بو أكإب كليهم .... كأبرأ من ضد ٥بم كمعادم
 أريد بو غفراف ريب كعفوه .... كرضوانو ُب مبعثي كمعادم

 كلو أخبار من ىذا كأمثالو ما لو ٝبع لصار ٦بلدان كبّبان.
ٝباؿ الدين علي بن سعيد ا٥ببل، كأخواه مهدم بن  كمنهم: القاضي الفاضل الورع الكامل

سعيد، كأٞبد بن سعيد ا٥ببل، أما القاضي علي بن سعيد فلو ُب الفقو قراءة كٙبقيق، كُب 
سائر الفنوف حصة كافرة، كٕب القضاء ُب حضرة اإلماـ ا٤بؤيد باهلل عليو السبلـ كالفتيا، 

ئف القراءة، كيغيب القرآف أطاؿ اهلل ككف بصره بعد كفاة اإلماـ،كٓب ينقص شيئان من كضا
 بقاه.



كأما القاضي مهدم ففقيو فرضي، كالقاضي أٞبد عآب متقن، لو ُب كل فن اليد الطؤب، 
ك٠بعت من بعضهم يصفو باإلجتهاد، توُب ُب صنعاء ُب شهر ٝبادل اآلخرة ُب عاـ 

 [.1651إحدل كستْب كألف]
دين أٞبد بن ٰبٓب بن حابس الدكارم، كاف كمنهم: القاضي العبلمة آّتهد البحر مشس ال

عا٤بان ٧بققان، كٕبران ُب العلـو دافقان، كٕب القضاء بعد أبيو مدة، كلو مصنفات نافعة ُب كثّب 
من الفنوف، توُب قبيل الفجر ُب الليلة ا٤بسفر عنها يـو اإلثنْب الرابع عشر من ربيع األكؿ 

[ ]كمن ٧باسن أشعاره[ 69ـ[ ]ؽ/1651مايو 5عاـ أحد كستْب كألف]ا١بمعة 
.]..............[ 

شبيو سلماف للبيت النبوم -كمنهم كىو من الطبقة األكٔب: الفقيو الفاضل احملدث الطاىر 
أٞبد بن موسى بن مقبل بن علي بن سهل العدنا٘ب النزارم، ٍب  -كأيب ذر الغفارم

 الصعدم، كبلغ من العمر].....[ سنة.

كحج ُب عاـ ٜبانْب كتسعمائة، ككاف لو من ٧ببة أىل البيت  قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو:
كالسعاية ُب قضاء حوائجهم، كاحملبة ٥بم بقلبو كلسانو،كا٤بناصرة بيده كسنانو، ما ٓب يكن 

لغّبه قط، كلقد كاف ٱبرج بنفسو إٔب قراىم ا٤ببتعدة ليتفقد أحواؿ حـر رسوؿ اهلل صلى اهلل 
أتاف فيخرج إليهما بنفسو ليصلح بينهما، ككاف رٞبو اهلل عليو كآلو كسلم، كرٗبا ٚبتصم ا٤بر 

قد اٚبذ منازلو مألفان لبِب ىاشم يأككف إليو كما يأكم الطّب إٔب ككره، ككاف ٩بن بايع اإلماـ 
ا٢بسن بن علي عليو السبلـ كشايعو، كناصره كاستعاف لو من أىل صعدة أمواالن جزيلة، ك٤با 

بن ٧بمد عليو السبلـ جعل لو كالية عامة، فكاف يفعل   دعا اإلماـ ا٤بنصور باهلل القاسم
كما كاف يفعل اإلماـ عليو السبلـ ، ككاف باقيان ُب صعدة أياـ الظا٤بْب بأمر اإلماـ عليو 
السبلـ، ككاف لو ىيبة ُب صدكر الظا٤بْب، كجرل لو مع األمّب ٧بمد الَبكي كاألمّب صفر 

 ر، ٍب أخرج.قضية ك٪باه اهلل منهم، بل حبس ساعة من هنا
قلت: ك٠بعت ُب صعدة من غّب كاحد أهنم ٮبوا بقتلو، كقد أحضركا ما أرسلو إٔب اإلماـ 



عليو السبلـ حجة عليو فهابوه كثّبان كأبلسوا، ٍب رأكا ا٤بدينة ٛبوج بأىلها خوفان عليو، فخلوا 
، قاؿ  عنو، كقد أجاب األمّب ٧بمد ٔبواب حسن قبلو منو، كخلى عنو من غّب حبس ثافو
ىذا اإلماـ ىو من بلدنا ككلد إمامنا ا٥بادم، كبيننا كبينو مثل ما بينكم كبْب من ىو من 

أك   -بلدكم صحبة كتب إلينا نشَبم لو بعض كسوة كصابوف، كأمور ال عليكم منها ضرر
 كىو مع ذلك مطرؽ ال يراه كال ينظر إٔب الَبؾ. -كما قاؿ

ن ا٤بهدم رٞبو اهلل قاؿ: إنو دخل صعدة كلقد أخرب٘ب حي الوالد السيد ٝباؿ الدين علي ب
لزيارة ا٥بادم عليو السبلـ ُب الصلح الكبّب كأظن أف اإلماـ عليو السبلـ أصحبو شيئان من 
األغراض، قاؿ ُب حديث طويل: فأمر٘ب أنا كصاحيب باللقاء إٔب خارج ا٤بدينة ليخرج إٔب 

يانة حسنة، )كمسكنو ُب عند السيد فارس، ىو من أكالد اإلماـ ا٤بنصور باهلل، فيو د
ا٤بخبلؼ( ، قاؿ: فلما توسطنا القاع لقينا ىذا الطاغي كقد خرج ٖبيلو مؤل القاع فأنكرنا، 

[، ٍب أقبل على فرسو حٌب كقف علينا 70فانفرد من فرسانو كسار بينو كبينهم كثّبان]ؽ/
سيد فارس، كسألنا، كعرؼ سيدنا أٞبد بن موسى فقاؿ: أين تريد يا فقيو؟قاؿ: ٬برج إٔب ال

ٍب كٔب عنا ك٢بق بفرسانو، فلما كٔبَّ سألِب سيدنا أٞبد: ىل قد ىذا األمّب شيبة أـ 
 ال؟فقلت: يا سبحاف اهلل أنت ُب بلده كذا مدة ما تعرفو، فقاؿ: ما كاهلل أعرؼ كجهو.

كمنهم: الفقيو الفاضل الورع العامل إبراىيم بن ]......[ ا٤بتميز الصعدم، كاف كرعان عا٤بان 
شغوفان بو، معركفان ٗببلزمة ا٤بسجد كالصدقة كالرب، سيما باألشراؼ، ككاف تلوالفقيو أٞبد م

 رٞبهما اهلل، توُب ُب شهر ].......[ عاـ ]........[.

كمنهم: القاضي العبلمة كحيد العصر، كفريد الدىر، الوٕب الصديق، الفقيو العآب على 
د السحوٕب عا٤بان عامبلن، كرعان زاىدان، جاىدان التحقيق: صاـر الدين إبراىيم بن ٰبٓب بن ٧بم

ُب صبلح ا٤بسلمْب، كنفع ا٤بتعلمْب، كٕب القضاء ُب صنعاء بعد كفاة القاضي العبلمة كجيو 
الدين عبد ا٥بادم بن أٞبد الثبلئي رٞبو اهلل،ككاف قبلها إمامان مصمودان، كبالعلم مقصودان، 

مارس 23ألكٔب عاـ ستْب كألف ]األربعاء توُب ضحوة يـو السبت لعشر بقْب من ٝبادل ا



ـ[ ٗبدينة صنعاء، كقرب ّٔا، ككاف قرب أكالن ٔبربة الركض عد٘ب مدينة صنعاء عند قرب 1650
كالده رٞبة اهلل عليهما، كمن لديو من العلماء رٞبهم اهلل ٝبيعان غريب قرب كالده، ٍب اقتضى 

د٘ب صنعاء الذم أمر رٞبو اهلل ا٢باؿ نقلو إٔب مشهده ا٤بعركؼ قبلي ٧براب السعيدة ع
 13بعمارتو، ككاف نقلو ليلة ا٣بميس السابع عشر من شهر شواؿ من عاـ ستْب كألف]

ـ[، ككجد جسده كأكتافو على حالتو الٍب قرب عليها ٓب يتغّب عنها رٞبو اهلل 1650اكتوبر 
 كرضي عنو.

٘ب من أىل الورع كمنهم: القاضي الفاضل الزاىد العبلمة أٞبد بن صاّب العنسي العيا
 الغزير، كالفضل الشهّب سيما ُب األصوؿ أطاؿ اهلل بقاه.

كمنهم: األخواف العا٤باف شرؼ الدين ا٢بسن بن ٧بمد بن ٰبٓب بن سبلمة ا٤بشهور 
بالفضل، عا٤بان تقيان فاضبلن أطاؿ اهلل بعمره، كعلي بن ٧بمد عا٤بان متبحران كاتبان بليغان، ٧بققان 

 مان ُب صنعاء احملركسة باهلل تعأب أطاؿ اهلل بقاه.ُب ٝبيع الفنوف، مقي

 ]دعوة اإلماـ القاسم[
كأما دعوتو عليو السبلـ كحركبو كطرؼ من سّبتو فمما أخرب٘ب الثقة عن ٝباعة من 

[ ا٢بسن بن ناصر األمّب الغربا٘ب رٞبو اهلل تعأب، 71أصحابو، منهم: األمّب الكبّب]ؽ/
عيد الشهارم رٞبو اهلل تعأب، كمنهم القاضي مشس الدين كمنهم الفقيو آّاىد قاسم بن س

أٞبد بن قاسم ا٣بوال٘ب، كمنهم الوالد السيد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم اآلنسي رٞبو اهلل 
تعأب كغّبىم ٩بن يعرض ذكرىم إف شاء اهلل تعأب، فأخرب٘ب السيد الفاضل ٝباؿ الدين 

ربه األمّب ا٢بسن بن الناصر ا٤بذكور، قاؿ:  علي بن ٧بمد بن مشس الدين الغربا٘ب قاؿ: أخ
كنت مهاجران ُب ببلد العصيمات ُب موضع ٠باه، ككاف قد جاكر العصيمات كالتجى إليهم 

٤با أسر اإلماـ الناصر لدين اهلل ا٢بسن بن علي عليو السبلـ، ككاف ىذا األمّب ا٢بسن من 
ككاف اإلمامة ما تعرض ُب عمدة أعوانو كا٤بشهورين بالشجاعة، كالرمي بالبندؽ، قاؿ: 



فكرم ٤با أرل من شرار ا٣بلق، كقوة سلطاف الَبؾ على األرض، فلم أشعر إال كعندم  
 كتاب من السيد القاسم خبلصتو: كصوٕب إليو ٤بفاكضة خّب إف شاء اهلل تعأب.

كركل السيد ٧بمد بن ناصر الغربا٘ب أف السيد ا٤بذكور حاؿ كصوؿ الكتاب إليو كىو 
، ٍب  ٗبحركس شاطب من جهات ا٤بشرؽ، قاؿ: فوصلتو إٔب ببلد الشرؼ، فعظم كأكـر

كال يسعنا عند اهلل إال الذب  -قاؿ: ىذا ا١بور قد عم، كالشرع الشريف اد٥بم أك كما قاؿ
عن دينو، ك٦باىدة أعدائو، قاؿ: فلما قاؿ ذلك دىشت ككقع ُب نفسي أف ىذا حدث 

ا أ٠بعو عن جل العلماء، كقلت: يا سبحاف ٗبحاؿ مع معرفٍب بكمالو كاستحقاقو ا٤بقاـ ٗب
اهلل كأم موضع تستقر فيو كتأمن حٌب يعود رسولك، كىكذا من الكبلـ؟فقاؿ: معي على 

ىؤالء القـو عوناف اثناف عظيماف، قاؿ: فأنست كقلت لعلهما من ملوؾ اليمن كعبد 
أعرؼ ُب الرحيم بن عبد الرٞبن، كاألمّب أٞبد بن ٧بمد صاحب كوكباف فهما أعظم من 

كقتهما، فأعدت عليو القوؿ، فقاؿ: سبحاف اهلل العوف الكبّب الغاضب لدينو ا٤برجو لنصر 
أكليائو، كالثا٘ب ما ترل من ظلمهم الذم قد عم القريب كالبعيد، كالرفيع كالوضيع، فما ننثِب 
إف شاء اهلل عن ذلك، ٍب كعدتو ككصلِب بذىب أٞبر ال أدرم من أين صار إليو من شدة 

 وؼ، كعدـ ظهوره.ا٣ب
كأخرب٘ب الوالد السيد ٧بمد بن ناصر الغربا٘ب أطاؿ اهلل بقاه أف ىذا الذىب من امرأة من 
الشرؼ من احملابشة لعلها من ا٤بشائخ أك صت بو لو على يد بعض الفضبلء، فكانت 

 الوصية مائٍب حرؼ أٞبر ، ك٠بعت من غّبه أهنا مائة. كاهلل أعلم.

[ فقاؿ: أخربه 72ٞبد بن قاسم ا٣بوال٘ب عافاه اهلل تعأب]ؽ/كأما القاضي مشس الدين أ
حي موالنا اإلماـ عليو السبلـ من فيو قاؿ: ٤با اشتد بو ا٣بوؼ من الظا٤بْب، كقد تنقل ُب 

مواضع كثّبة من نواحي الشرؼ، كطلب أشد الطلب أحيط بو ُب مواضع، ك٪باه اهلل 
صنعاء مستخفيان أمسى ليلة أك ليلتْب  تعأب، كتنقل إٔب نواحي ا٢بيمة كجبل تيس، كدخل

ُب مسجد داكد كىو كاًب نفسو، كُب مضيو ىذه ا٤بواضع ا٤بذكورة أخرب٘ب غّب كاحد من 



عجائب ما اتفق لو منها ُب الصلبة كقعة، كمنها ُب ا٤بركاح أخرل، كمنها ُب احملويت، كمنها 
ييده كمدده، كما مهد اهلل ُب ببلد الشاحذية كغّبىا ما يدؿ على حفظ اهلل لو سبحانو، كتأ

 لو كألقى ُب القلوب لو من احملبة كا٥بيبة.

كأخرب٘ب حي القاضي العآب علي بن سعيد الظفارم الظاىرم ٍب ا٢بيمي أنو كاف مع ٝباعة 
من الطلبة يقرأكف على حي الفقيو العبلمة احملدث عبد الرٞبن بن عبد اهلل ا٢بيمي ا٢بصبا٘ب 

كأنو كصلهم عليو السبلـ كال عرفوه، كقرأ على الفقيو كتابان أك ُب ىجرة ا٢بدب من ا٢بيمة، 
قاؿ كتابْب، كأقاـ عندىم كال يعرفوف ا٠بو، ككاف الفقيو عبد الرٞبن يكره مقاـ اإلماـ عنده، 
كاعتذاره من القراءة، كمن ذلك فلم يقبل اإلماـ، ٍب تودعو من العر، قاؿ: كرأينا من سيدنا  

ال كاد يقبلو، ٍب حثو على السّب من عنده، قاؿ: كقلنا قد شغفنا كراىة بقاء السيد عنده، ك 
بو يا معشر الطلبة ككنا ٝباعة كافرة، فلما فارقنا ككاف عقيب صبلة الظهر اتفقنا على 

مفارقة سيدنا كىجره، كاهتمناه ٗبا نعوذ باهلل من كراىة أىل البيت عليهم السبلـ، فلما رآنا 
، كقاؿ: يا فقهاء ىذا إماـ ىذه األمة ككذا، كببلدكم قد على نية ا٤بسّب ٝبعنا كاعتذرنا

غلب عليها الَبؾ أخذىم اهلل فبل نأمن من أف نرغبو ُب ا٤بقاـ، فيظهر ا٠بو فيقبضونو من 
عندنا، قاؿ: فاستغفرنا اهلل كعدنا للقراءة، ككذا ٠بعت من كثّب من أصحابو عليو السبلـ 

ُب بيت ا٤بنامة فوجد منكران فغّبه، كفارؽ ا٤بكاف، ٰبدثوف عنو ٗبثل ذلك، كأنو أراد أف ٲبشي 
ٍب صار إٔب بيت القدح أك قاؿ ا٢بوا٘ب من ببلد األحبوب، ككقف على شيء أنكره فأمسى 
ُب غّب البلد بغّب عشاء، ٍب صار إٔب بيت ا٤بصفر من ببلد بِب سوار، كاتفق بالشيخ ٧بمد 

 سوار، ككاف العبادم معظمان ُب بن جعفر، ككاف إذ ذاؾ خادمان للشيخ العبادم شيخ بِب
 [ فدعا لو، كصار بعد ذلك73الناس، كأف ىذا الشيخ ٧بمد بن جعفر فعل لو معركفان ]ؽ/

ذا يسار، ككثرت عليو ا٣بّبات كالربكات، كأخرب٘ب ا٤بذكور بقضية من فيو كأنو كجده فأدخلو 
ُب معُب ذلك،  بعض مساجد البلد، كأطعمو من ملكو، كأنو دعا لو، كذكر كبلمان كثّبان 

كدخل صنعاء كخرج منها على ا٤بشهور من قضية بنياف ا٢باسب، كذلك على سبيل 



االختصار ٩با ٠بعتو من كلده السيد األكـر العبلمة أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب حفظو اهلل أف 
ىذا بنياف كاف ٰبسب ىو كغّبه من ا٤بنجمْب ظهور اإلماـ عليو السبلـ، كأنو يقلع جرثومة 

ن أرض اليمن، كيظهره اهلل على ٨بالفيو فكانوا لذلك ُب تعب شديد، كٕبث أكيد، الَبؾ م
ككاف طلب إٔب صنعاء الشيخ عبد القادر ا١بعدم من صوفية اليمن، كنذكر عنو أشياء، 

كذكر سيدم أٞبد حفظو اهلل أف لو ُب خبلص اإلماـ من ىذه القضية عناية كيدان ٓب أٙبقق 
 تفصيلها منو.

األكمل إبراىيم بن أٞبد ا٢بشيربم أنو ٠بع من كالده حي الشيخ أٞبد بن  كأخرب٘ب الشيخ
أيب السعود ا٢بشيربم ٰبدث بصفة ما حكاه سيد أٞبد أطاؿ اهلل بقاه، كأف الوزير كاألمّب 
سناف طلبوا ىذا الشيخ عبد القادر يعينهم بالتنجيم كالبحث عن اإلماـ، فورل بالبحث 

ٍى عن اإلماـ كقد عرؼ مكانو، كأرس ل إليو أف أنج بنفسك، كذكر اآلية الكرٲبة }ًإفَّ اٍلمىبلى
{ قاؿ الشيخ ا٤بذكور: إف كالده حكىذلك ٤بوالنا ا٢بسن رٞبو اهلل، كأنو صدؽ  ريكفى ًبكى يىٍأٛبًى

 ىذه الركاية، كألجلها أحسن إٔب كالد الشيخ ا١بعدم ا٤بذكور. كاهلل أعلم.

القاضي العبلمة سعيد بن صبلح ا٥ببل أنو   كأخرب٘ب سيدم أٞبد أطاؿ اهلل بقاه أيضان عن
كاف ُب تلك ا٤بدة ُب صنعاء كٱبالط الشيخ ا٤بذكور، ككصف من تعظيم الَبؾ لو كثّبان، كأف 
سناف باشا كاف يزكره فبل يقـو لو، قاؿ: ككاف ُب دار فإذا أذف للداخل عليو فتح الباب غّب 

التفاؽ ٕبي سيدنا العبلمة عز من يراه الناس، قاؿ: فلما دخل مسجد داكد كىو يريد ا
الدين عمدة الزاىدين ٧بمد بن ٰبٓب بن سبلمة رٞبو اهلل تعأب، ككاف ٧ببوسان ُب قصر 

صنعاء كعليو ضمانات أشراؼ ا١بوؼ، كيقيم ُب مسجد قصر صنعاء ألنو ٩بن لـز مع حي 
ذا موالنا اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ، فاتفق أف ا٢باسب ا٤بذكور قاؿ للوزير حسن: ى

صاحبكم ُب صنعاء، ككاف يقوؿ ٕبليتو كصفتو كال ينطق باالسم بل يقوؿ ُب ا٠بو ميم، 
قاؿ: فلم يشعر العلماء الذين ُب ا٤بسجد، كىم عدة منهم: القاضي العبلمة علي بن قاسم 

[ عامر بن ٧بمد الذمارم كىو الذم كاف اإلماـ ٨بتفيان 74السنحا٘ب، كسيدنا العبلمة ]ؽ/



عرفو الباقوف صورة كإ٭با يسمعوف بو، ككاف عليو السبلـ ُب لباس ٨بالف ُب منزلتو كال ي
للفقهاء من الصوؼ فما عليو لذلك معوؿ، كغّبىم من علماء الزيدية إال كباب ا٤بسجد 
٩بلوء تركان كخدمان من أصحاب الباشا حسن يطلبوف من ُب ا٤بسجد ٝبيعان، فلما أرىقوىم 

ة كاللباس لظنهم أنو ا٤بقصود كال خرب عندىم إال كحثوىم، كىم ٰبافظوف على أىل ا٥بيئ
أهنم طلبوىم لعطاء، قاـ عليو السبلـ كترؾ مشلتو، كدخل ا٤بطهر فقاؿ لو أحد ا٣بدـ: 

أكمل الطهور يا فقيو كا٢بق بالفقهاء، كسار كتركو، قاؿ: فقاـ عليو السبلـ كصلى ركعتْب  
 كأنو تابع ٥بم حٌب كصل باب مسجد القصر، كدخل ا٤بسجد

 فاتفق ٕبي سيدنا ٧بمد بن ٰبٓب بن سبلمة رٞبو اهلل.
كأخرب٘ب الفقيو الفاضل علي بن ٧بمد بن حنش قاؿ: ٠بع من بعضهم أهنما بقيا فأطلع 
على بكائهما بعض أىل القصر ٩بن يعرؼ القاضي ٧بمد بن ٰبٓب كال يعرؼ اإلماـ عليو 

ت أصحاب لنا ككذا، ٍب قاؿ: السبلـ، فسأ٥بم فقاؿ: القاضي ىذا فقيو من ببلدنا أخرب ٗبو 
يا فقيو ما ٪بد من يشَبم لك قهوة، لكن تقهو ّٔذه البقشة أك قاؿ البقشتْب، كتعـز 

ككادعو فما كصل بعض ببلد ٮبداف إال كقد تو٠بو بعض من يعرفو، كيسمع بو ك٠باه با٠بو، 
ُب  كقاؿ ىو يعـز شباـ عند عمو السيد عامر، فلحقت خيل إٔب ظلع ففاهتم، كدخل شباـ
مسجد خاؿو ُب جانب من ا٤بدينة، فما شعر إال كاألمّب أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين 

قريب من ا٤بسجد ٕبفدتو كأعياف دكلتو ٰبتفر غيبلن ىناؾ، حٌب حضرت صبلة الظهر 
كموالنا عليو السبلـ مكب ُب جانب على صفة ا٥بنود، فلم  -يعِب األمّب-كدخل ا٤بسجد

جِب كأعرض عنو، كخرج من ا٤بسجد  -اهلل أعلم -، فقاؿ: ىذايلتفت إٔب األمّب كٓب يتحرؾ
كٓب يتعرض لو، فلما كصل بعض العقبة الٍب إٔب ا٢بصن التفت إٔب خادـ ركابو كأعطاه 

ٟبسة حركؼ كقاؿ لو: لعل الذم ُب ا٤بسجد ابن أخي السيد عامر فقد ذكر لو فضل 
ألمّب ُب عقلو ٩با للعجم فيو، كعلم ككذا أعطو ىذه يصل ّٔا عمو أك كما قاؿ، ككاف ىذا ا

ككاف يذكر عنو عرب كثّب، قاؿ: ك٤با خرج األمّب من ا٤بسجد ىرب موالنا بنفسو قبل 



[ كصل إليو 75حبابة، فلحقو ا٣بادـ ا٤بعركؼ با٢بوار بتلك الدراىم، فناداه حٌب ]ؽ/
كأعطاه ا٣بمسة فلم يقبضها عليو السبلـ بل قاؿ: ىي لك، فقاؿ: أخاؼ على نفسي، 

 قاؿ: كمن يعلم األمّب أ٘ب ٓب أقبضها منك،ف

كأمسى ُب حبابة ٍب ا٫بدر منها إٔب ببلد حجة. إٔب ىنا ركاية سيدم أٞبد حفظو اهلل 
 با٤بعُب.

كأخرب٘ب غّبه أنو عليو السبلـ دخل ببلد حجة فتلقاه فقهاؤىا كعلماؤىا منهم سيدنا 
الفضبلء بنو العبإب كالسيد العبلمة صاـر الدين إبراىيم بن مسعود، كالسادة العلماء 

العبلمة ٝباؿ الدين علي بن صبلح كأخيو السيد ٧بمد بن صبلح، كغّبىم، كأظهركه ُب 
ببلدىم ثقة بعزىا بعبد الرحيم بن عبد الرٞبن، فأقاـ عندىم ُب العبإب كأخذكا عنو علمان، 

من القبض على فلما ظهر خربه أرسل الَبؾ أخذىم اهلل إٔب األمّب عبد الرحيم أف ال عذر 
فبلف، ككاف غافبلن عما ىم فيو كما سبق من األمّب أٞبد بن ٧بمد فأرسل على موالنا عليو 
السبلـ كمن لديو من العلماء رٞبة اهلل عليهم أربعة كعشرين نفران عبيدان كخدمان، ككاف اإلماـ 

لما لزموا عليو السبلـ يومئذو ُب مكاف من العبإب يسمى ا١بميمة ُب مسجد يقرأكف فيو، ف
الباب اشتغل العلماء كمن حضر بلـز الباب كا٤بواثبة عليو، ككاف ا٣بدـ يعرفوف من األمّب 

عبد الرحيم تعظيم العلماء سيما السادة لصهارة بينهم كبينو فأجلوىم، كموالنا عليو السبلـ 
اغتنم الفرصة كخرج من طاقة ا٤بسجد كا٫بدر ُب شعب غائبان عن أعينهم، فبل زاؿ حٌب 

خل بيت الشيخ ٧بمد األدبعي، كأنا أعرؼ الشيخ ا٤بذكور كأعرؼ جبللتو لرعايتو ٤بوالنا د
عليو السبلـ فأخفاه ُب منزلو حٌب الليل، كأخرجو طريق ببلد الشرُب فكانت طريقو كادم 

 مور قاصدان جهات الشرؼ.

ه السيد قالوا: فأما العلماء فأطلعوىم إٔب عند األمّب احملرـك فهتك حرمتهم، كقتل صهر 
٧بمد بن صبلح بعد أياـ، كضرب اآلخرين بالسياط منهم سيدنا العبلمة عبد الوىاب بن 

 سعيد الصنعا٘ب رٞبهم اهلل تعأب.



٠بعت ىذه الركاية ُب حجة من غّب كاحد كألجل ذلك تشرد من ببلده العلماء رٞبهم اهلل 
، فلحقوا موالنا عليو السبلـ تعأب، ٍب أرسل عسكران مع نقيب ٠بوه ٕب قريبان من ا٤بائة النفر

 أهنم ٯبدكنو ُب الشاىل أك بِب مدٱبة عند أخوالو، ككانت طريقهم مور أيضان.
قالوا: فبينا موالنا عليو السبلـ ُب عطفة من الوادم إذ ٠بع ا٤برفع فالتجأ إٔب أصوؿ شجر 

-يم أكثرىا أثل، كنظار كتوارل فيها، قاؿ: فسمعهم عليو السبلـ كىو يسبوف عبد الرح
كيقولوف: يأمرنا با٤بسّب الليل كٰبملنا ىذه ا٤بشقة على فقيو كاحد ما عسى  -يعِب العسكر

[ العبإب، كاف من كجوىهم، 76أف يفعل، ككاف ُب العسكر رجل يسمى عبد القادر]ؽ/
فأخرب٘ب ا٤بذكور من فيو كىو كاهلل يتأكه كيكاد يبكي قاؿ: فقلت: نعم تواريو مثل ىذه 

رة إٔب أعلى الشجرة الٍب موالنا عليو السبلـ ُب أصلها، كال علم لو بأحد الشجرة كرمى ٕبج
ىناؾ، قاؿ: فضحك العسكر كثّبان كقالوا مستهزئْب بو، قاؿ عبد القادر: ]ك٤با اتفق ما 
اتفق من القبض على األمّب عبد الرحيم ككصولو إٔب اإلماـ عليو السبلـ إٔب ا٤بداف من 

، كقد أظهره اهلل عليو ك  على غّبه كما سيأٌب، عرضنا عليو يا أصحاب عبد الرحيم[ ىنـو
حٌب كصل ا٠بي فسلمت عليو، فلما رآ٘ب ضحك كقاؿ: أنت الذم رٝبتِب ُب مور با٢بجر 

 حٌب ساؿ ّٔا دمي كأرا٘ب ُب كجهو، قاؿ: فبكيت كخجلت، فأبرأ٘ب كآنسِب كاستغفر ٕب.

أخوالو مشائخ بِب مدٱبة  فصل: ك٤با دخل ببلد الشرؼ كلو ّٔا كبأىلها خلطة، كفيهم
كشيعة كثّبكف، كُب جانب الشاىل بعض أكالده مع أخوا٥بم أكالد حي السيد الفاضل 

العآب العابد ا٤بعركؼ بالسيد علي العابد؛ الشتهاره بالعبادة، كىو عآب مشهور أيضان كىو 
، ككاف علي بن إبراىيم القا٠بي، لو من الزىادة ما يضرب ّٔا ا٤بثل، كُب العبادة كذلك

احتسب هلل كأسر كما أخرب٘ب القاضي مشس الدين أٞبد بن سعد الدين أطاؿ اهلل بقاه 
ٚبفى ُب مواضع من ىذه أيامان، كىجم عليو إٔب مواضع كسلمو اهلل تعأب بعد اإلحاطة بو، 

كلتفاصيل ىذه ا١بمل أخبار طويلة فيها لو الكرامات الباىرة، كاآليات الظاىرة، كتركت 
ا حفظتو من ركايات ثقات من أصحابو عليو السبلـ لَباخي األياـ حٌب إثبات بعض م



فات عن حفظي ترتيبها، كلبلختصار من ذلك أنو كصل إٔب أخوالو إٔب بِب مدٱبة 
كاعتذرىم من دخولو بيوهتم ٗبا يصرفهم عن التعويل عليو، كأمسى معهم ُب مسجد كقد 

ف يهجم عليو فصار ُب مزرعة بالقرب منو، أمرىم أف ٱبلوه لو، فلما تفرقوا خرج منو خوفان أ
كالثمرة فيو قد تغطي القاعد، كأراد النـو كإذا بوجبة ُب القرب منو كبّبة، ٍب أخرل فقعد 
مفكران ُب ذلك كيظن أنو عدك قد ىجم عليو، كعرؼ أنو إذا ىو العدك فبل يقصد إال 

باثنْب يقرآف كذلك، ا٤بسجد فإذا ىو يسمع السّب كال ينظر السائر فقرأ القرآف فإذا 
فسأ٥بما؟ فقاؿ: ٮبا من فقهاء ا١باف، كصبل لزيارتو كطلباه يقريهما، كخاطباه كعرفاه أف 

اسم أحدٮبا جابر الَبكي، قاؿ عليو السبلـ: ٍب ضحكا كقاال: ٫بن نكره الَبؾ مثلك كإ٭با 
 [ ّٔم، كأخرباه بكثّب،٠77بي ىذا ألنو إٔب السمن أقرب فشبهوه]ؽ/

هم عن القراءة ٤با ىو عليو من التخفي كا٤بشقة، ككصف ٥بما حي السيد العآب ٍب اعتذر إلي
علي بن إبراىيم ا٤بعركؼ بالعآب كىو زاىد كعابد أيضان، كىو تلميذ العابد رٞبو اهلل تعأب 
)من أىل الشاىل( يقصد أنو قاؿ عليو السبلـ كال أعرؼ ما كاف الشتغإب، كىذه الركاية 

القاضي العآب أٞبد بن قاسم ا٣بوال٘ب رٞبو اهلل، ٍب ٠بعتها من غّب  عنو عليو السبلـ ٢بي
كاحد من أصحابو، كمثل ذلك نقلت من خط القاضي مشس اإلسبلـ أطاؿ اهلل بقاه عن 

موالنا أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب أطاؿ اهلل بقاه عن كالده عليو السبلـ قاؿ: كاف ٩با يعينِب على 
لظلمة أسّب ُب الليل فحصل معي ُب بعض الليإب كحشة الدعوة أ٘ب كنت أياـ خوُب من ا

فأحسست من فوقي شيئان كهيئة الطّب أك ٫بوه ال أراه كىو يسّب ُب ا٥بول معي، كيناديِب 
 با٠بي يا إماـ قاسم.

قاؿ القاضي ُب الركايتْب: كىذا ٩با تواتر كظهر ظهور الشمس، كمن خط القاضي أيضان 
يضان عن موالنا أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب أيده اهلل عن كالدتو أهنم  متصبلن ّٔذه الركاية ما ركاه أ

كانوا ٱبتفوف مع ا٣بوؼ الشديد ُب مواضع كثّبة من حجور، كال يعرفوف موضعو كال يعرؼ 
 ىو، فما يشعرىم إال كصولو إليهم من غّب دليل يدلو عليهم.



ا اشتد بو ا٣بوؼ الشديد ٓب كقاؿ: كا٤بذكور أيضان أخربه موالنا عليو السبلـ من فيو قاؿ: ٤ب
يأك إٔب حي، كٓب يدخل حضران من ببلد الشرؼ بل لـز الفيوش، كلو مواضع ٠باىا، ككاف 
يقـو على أكالده مع تفرقهم ُب االختفاء الفقيو الفاضل عبد ا٤بغِب بن عيسى الشرُب رٞبو 

جد إٔب اإلتصاؿ اهلل، كيعو٥بم مع تفرقهم ما ٯبتمع لو من النذكر، ٍب يصلو ٗبا أمكن إذا ك 
 بو سبيبلن أك كماؿ قاؿ.

قاؿ الشيخ: أٞبد قاؿ ٕب موالنا عليو السبلـ: من أعظم ما لقيت أ٘ب خفت كل أحد 
كتفرؽ أكالدم كال كجدت من أسألو عنهم، فتو٠بت طريقان أعرفها إٔب سوؽ ٠باه، كيعرؼ 

ؿ حجور، أف أحد أخوالو ٲبضي فيها فمشى ُب غّب الطريق بعد أف قصدىا من بعض جبا
ٍب توارل ُب موضع يرل الطريق كمن فيها كىو ال يرل من الشجر حٌب رأل خالو قريب 

غركب الشمس كقد عاد من السوؽ، كبعده غّبه من أىل السوؽ كقد تقدمو كذلك كىو 
كحده ماضيان، فقاؿ: ىذا خإب أ٫بدر إليو كأكافيو ٱبرب٘ب عن أكالدم، ككاف عليو السبلـ قد 

ما عليو من الكسوة كُب بدنو عليو السبلـ قوة كخفة، فلما رآه خالو طاؿ شعره، كتقطع 
[ فناديتو 78منحدران مشمران ظنو يريده ٗبكركه كأنو ٩بن يقطع السبيل فهرب كاشتد ]ؽ/

بصوت غّب مرتفع من ا٣بوؼ ٩بن بعده كقبلو ال يعودكف، فلم يلتفت فقفوت أثره لعلي 
ىربان كصاح ٗبن تقدمو أدركو٘ب كىو ال يظن إال أدركو قبل غركب الشمس، فلما رآ٘ب ازداد 

أنو قاطع طريق، ككاف ذلك ا٤بوضع مظنة لذلك، قاؿ: فعدت باكيان كصرت إٔب جباؿ 
حجور كٓب يبق ٕب مأكل حٌب كاف يتصل ٗبن يدنو منو من البدكاف، فيناؿ منهم الطعاـ 

 اليسّب فيتبلغ بو كال يعرؼ أحد غّب أنو سائح

 قدـ من صفة ا٥بنود.ماض طريقان على ما ت
كأخرب٘ب حي السيد لطف اهلل بن علي ا٥بادكم ا٤بعركؼ بسحلة رٞبو اهلل أنو ٠بع اإلماـ 

عليو السبلـ ٰبدث ببقاه على ىذه الصفة، كأنو كاف يبات ُب ا٤بواضع الٍب فيها ا٤باء ألجل 
ا توجو الصبلة، فأكل ُب بعض الليإب إٔب ماء ٧بيط بو الشجر فتوضأ كأراد الصبلة، فلم



للصبلة ظهر لو حيوانات شبيهة صغار البقر، ككاف يعلو بعضها بعضان فإذا خرج من 
الصبلة ذىبت كإذا عاد عادت، قاؿ: ففارقت ا٤بكاف كعرفت أف ذلك مأكل الشياطْب كٓب 

 أعد إليو بعدىا، كٓب أحص كم بقي على ىذه ا٢بالة.
هلل ُب ميميتو اآلتية إف شاء اهلل قاؿ السيد العبلمة صبلح بن عبد ا٣بالق ا١بحاُب رٞبو ا

 تعأب:
 من خاض ٕبر ا٤بوت أسود مزبدان .... فاختار فوؽ أديو ا٤بتبلطم

 من فارؽ األبناء ال لغضاضة .... سبعان ككاف ٦باكران ألراقم
 

 فأشار السيد إٔب بقاه على ىذه ا٢بالة سبع سنْب. كاهلل أعلم.
ذكور أنو بلغو ُب أياـ بقاه ُب ىذا ا٤بوضع فتول )كُب ا٤بشهور( ٩با ٠بعتو من غّب القاضي ا٤ب

من بعض السادة كأىل العلم ٔبواز ا٤بداراة للظلمة، كظهر ذلك فأجاب عليهم بكتابو 
ا٤بسمى )التحذير( كىو مشهور ُب ٦بموعو عليو السبلـ، ككذلك قصيدتو ا٤بسماة 

اإلفك  )كشرحها الكامل ا٤بتدارؾ ُب بياف مذىب ا٤بتصوؼ ا٥بالك(، ك)حتف أنف
كشرحو( أيضان، ككتابو )ا١بواب ا٤بختار على مسائل عبد ا١ببار( كفيو علم جم كال أدرم  

 كم بْب ذلك، كبْب ما ذكره الشيخ أٞبد عنو.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: ٍب انتقل عليو السبلـ إٔب جهات الشرؼ فسكن فيها، ٍب 
األتراؾ فخافوا جانبو كأرادكا القبض ظهر صيتو كاشتهر فضلو كرمقتو العيوف، كبلغ خربه إٔب 

عليو، فتخوؼ منهم ككتم نفسو، كاختفى عن الناس كافة حٌب خفي خربه كٓب يدرؾ لو أثر 
مع جدىم ُب التجسس عليو، كاجتهادىم ُب تتبعو، فبقي على ذلك ٫بو بضع سنْب، كىو 

[ ذلك عاكف على درس كتب العلم كالقرآف، كألف ُب خبلؿ ذلك  79ُب خبلؿ ]ؽ/
كتاب )األساس( ُب أصوؿ الدين، ككتاب )اإلرشاد ُب معرفة أعماؿ العباد عند فقد 

االجتهاد( ككتاب )التحذير من ا٤بعاكنة على الفتنة(، ككتاب )ا١بواب ا٤بختار على مسائل 



عبد ا١ببار(،كأنشأ قصيدتو ُب خبلؿ ذلك ا٤بشهورة ُب ذكر الصوفية كأعما٥بم القبيحة 
 امل ا٤بتدارؾ ُب بياف مذىب ا٤بتصوؼ ا٥بالك( كىي مشهورة.الكفرية، ك٠باىا بػ)الك

دقيقة تلوح كمسكية تفوح: فيها مهد اهلل سبحانو كتعأب لعبده ككليو، كصفوتو من كلد 
نبيو، موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بنصور باهلل صلوات اهلل عليو كسبلمو، كىي إذا فكرت فيما ألقى 

طر اليمن بارىم كفاجرىم، كمسلمهم ككافرىم من اهلل سبحانو كتعأب لو ُب قلوب أىل ق
ا٥بيبة كالعظمة، كا١ببللة كالفخامة، حٌب أفزع ملوكهم ذكره، كأسهرىم ا٠بو قبل أف يعرفوا 

منو سطوة، كال ظهر لو ُب قتا٥بم ركحة كال غدكة، كال ىو من أىل ا٤باؿ فيكثر ٗبالو أعوانو، 
عة من ماؿ أك رجاؿ، كال قلل من ا١بباؿ، كال قوة عشّبة فيعظم سواده إخوانو، كال لو من

فيقوؿ القائل أهنم ٱبافوف منو الفتك كاالختبلس، كأف يثب فيهم كثوب الليث لئلفَباس، 
كيعود إٔب معقل منيع، كجيل مطيع، فمما يكوف ىذا الذكر الوسيع، كاألمر ا٤بريع، كمن 

ىم عند العامة أشهر من ا٤بعلـو أف ُب كقتو عليو السبلـ من العلماء من ىو كمثلو، كذكر 
ذكره، الستقرارىم بأكطاهنم كمعرفة إلدٮباء ٗبكاهنم، كيقصد الطالب للعلم فيخرجوف عليو 
النفقات كيفيدكنو العلـو النافعات، ٍب يقصدىم الزائر كا٤بستفٍب فيعود ٕبل ا٤بشكبلت، مع 

أكاف كدحو القرل كاإليناس كإسباؿ ا٣بّبات، كىو عليو السبلـ ال يكاد يوجد ألنو ُب 
للطلب اليشتغل بغّبه فلم يعرفو أحد إال مشائخو أك من يبلـز ٦بلسو، كىو مع ذلك 
ينتقل من موضع إٔب آخر، كرٗبا ٱبتم الكتاب كما ٠بعت عن بعض من كاف لو من 

األصحاب، كمن ال يعرؼ الشيخ كال أصحابو ما ا٠بو، فما ىذا ا٤بقلق لقلوب األشرار 
ار، كقطعوا ُب ذكره كثّبان من أكقات الليل كالنهار، كتوعد بو حٌب ىابوه ىيبة األسد الزء

 ا٤بؤمنوف الفجار، كقطعوا بالفرح من عنده

فهم ُب االنتظار لبلنتصار، فما ىذه إرىاصات ساقها لو ا٢بكيم العدؿ، كما جعلها 
[ للخبلفة كٛبييزه ٤با جعل فيو 80سبحانو ألنبيائو من قبل، كجعل ذلك عنواف اختياره ]ؽ/

ن الكماؿ على الكافة، كساؽ لو األلطاؼ، كخصو ٔبزيل اإلٙباؼ، منها جودة الذكاء م



كالفهم، كما منحو من سعة العلم فكاف سهمو فيو أكفر سهم، ٩با أخرب٘ب الثقة عنو عليو 
السبلـ أنو ٠بعو كقد ذكر نعمة اهلل عليو ٔبودة الفهم أنو صلى ا٤بغرب ُب بعض ليإب أيامو 

عركض كالوزف إال بالذكر، كصلى العشاء كىو شيخ فيهما، ككذا أنو كال يعرؼ علمي ال
كجد ُب ذلك الوقت اليسّب شيخان استملى منو جوامعها، كٓب ٰبتج فيهما إٔب غّب ذلك 

آّلس، كمنها العمل بالعلم حٌب كأنو ُب الناس أمة كحده ٤با شوىد من حرصو على العمل 
ا٤بعركؼ األكرب كالنهي عن ]الفحشاء[ ا٤بنكر، فإنو ٗبا أراد اهلل بو عبده، كمن ذلك األمر ب

عمل فيهما بقولو تعأب: }كىاٍصربٍ عىلىى مىا أىصىابىكى ًإفَّ ذىًلكى ًمٍن عىٍزـً األيميوًر{ فلم يرخص 
فيهما بشيء من ا٤بعاذير، كمن ذلك البدع ُب الدين فإنو عليو السبلـ ردىا، كتكلم فيها 

كمع ذلك خاض معو العلماء ُب غرائب العلم فجلى  كظهرت مصنفاتو ُب الرد عليها،
عليهم كاعَبض ا٣بصـو من علماء السوء فدمغ ٕبقو باطلهم، ككذا من ١بأ إليهم من 

ا٤بوسومْب بالصوفية كغّبىم من أىل ا٤بذاىب الردية، فأباف بصدقو ظاىر إفكهم، كطحطح 
منوف، كقرأكا: }كىىيٍم ًمٍن بضياء ا٢بق دٯبور شركهم، فرمقتو لذلك العيوف، كتباشر بو ا٤بؤ 

يػىٍغًلبيوفى، ُب ًبٍضًع ًسًنْبى لًلًَّو األىٍمري ًمٍن قػىٍبلي كىًمٍن بػىٍعدي كىيػىٍومىًئذو   بػىٍعًد غىلىًبًهٍم سى

 يػىٍفرىحي اٍلميٍؤًمنيوفى، بًنىٍصًر اهلل يىنصيري مىٍن يىشىاءي كىىيوى اٍلعىزًيزي الرًَّحيمي{.
ماء، كعملو على العملة الصلحاء، كإعراضو عن الدنيا نعم فلما ظهر فضل علمو على العل

كإقبالو على اآلخرة، كالعزٲبة الٍب النجـو دكف مضاىا، كا٥بمة العلوية الٍب أكرثها من كصي 
النبوة كمرتضاىا، كتوعد األشرار بإماطة شرىم كذىاب رٰبهم، كقاؿ كما قاؿ جده صلوات 

ا كثر ذكره ىوؿ بو األخيار السَبكاح الفرج، اهلل عليو كآلو لقريش: لقد جاءىم بذٕبهم فلم
كرجفت ٥بيبتو أفئدة األشرار ٤با خالطهم من ا٥برج كا٢برج، ك٤با ٠بعوا من ذكره من اللهج 
مع جهدىم أف تدركو عيوهنم بالبصر، أك ينالوف منو حقيقة أثر، فهم منو ُب تعب كأبن، 

ُب كل حْب، كما أف ملك ا٤بوت ال كيتوقعوف منو أيامان كيـو حنْب، فكانوا يتعوقوف كثوبو 
يعرؼ ىجومو، كال يعلم ٪بومو، فلما أظهر اهلل صيتو كانتشرت دعوتو، ٙبقق األكلياء صدؽ 



الوعد، كعرؼ األعداء كبلؿ ا٢بد، كقرأ القارئ: }كىاقٍػتػىرىبى اٍلوىٍعدي{ كمنحو اهلل النصر كيسر 
كأيده برجاؿ من سراة العَبة الكراـ اهلل لو األمر، كألقى عليو ٧ببة ُب القلوب مع اقَباهنا، 

[ القوية، 81كبطارقها، كا٥بامات من شيعتها ُب طرائقها، كأىل ا٥بمم العلية كالعزائم]ؽ/
من ٝبهور عبلئقها، كلقد أحبو كناصره على ىذا ا٤بقصد اليهود مع العداكة الٍب ىي فيهم 

ا٣بشب، ككما ظهر كا١بحود كما ترل إف شاء اهلل تعأب ُب قصة يهودم مدر من ببلد 
لبعض يهود كادعة، كغّبىم ٩با أخرب٘ب القاضي العبلمة مشس الدين أٞبد بن سعد الدين 

 أطاؿ اهلل بقاه أف اإلماـ عليو السبلـ خرج ُب ببلد كادعة موضعان يريده ٢باجة، كقد

احتاط مع شدة ا٣بوؼ ٤بن ٰبَبس أف ال يصل موضعو أحد، فلما دخل ذلك ا٤بوضع كإذا 
هتم إليو قاصدان، كيتخفى عن األعْب ما أمكنو فسألو اإلماـ عليو السبلـ بيهودم ي

استنكاران ما يريده، فقاؿ: يا موالنا ىذه الدراىم استعن ّٔا على جهاد أعدائك فإ٘ب أحب 
أف ال يطلع عليها أحد من ا٤بسلمْب كال من الذميْب كىي كثّبة ُب ذلك الوقت، فسألو 

ىذا ا١بهاد الذم أنت فيو يرضاه أىل األرض كما يرضاه أىل اإلماـ ما ا٢بامل لو؟ فقاؿ: 
السماء أك كما قاؿ، كسيأٌب ما ركم للجن من اإلعانة ُب مواضع من ىذا ا٤بختصر، أفَبل 

ىذا األثر من فعل البشر؟ ال كاهلل إ٭با ىو ٩بن خلق كصور كحكم كقدر، فأحصى خلقو 
صحة ما قرره أئمتنا عليهم السبلـ تأصيبلن كدبر، فهل ٰبتاج اللبيب إٔب غّب ىذا دليبلن على 

ًذًه تىٍذًكرىةه فىمىٍن  أف اإلمامة تثبت لصاحبها بتثبيت اهلل ٯبعل للمكلف إليها سبيبلن }ًإفَّ ىى
 شىاءى اٚبَّىذى ًإٔبى رىبًّْو سىًبيبلن{ انتهى ا٤بقصود من طويل الكبلـ ُب صفة اإلماـ عليو السبلـ.

ٞبد، قاؿ: فانقطعت كٓب أجد الطعاـ حٌب ظننت أنو ا٤بوت، رجعنا إٔب ٛباـ ركاية الشيخ أ
ككاف ٕب ُب ا١ببل كهف آكم إليو كعندم من الكتب شيء، فلما اشتد يب ا٢باؿ كضعفت 
طويت ثويب علي، على أنو كفن كاستقبلت القبلة كقلت: يا رب ال أقدر على شيء أحفظ 

كحيواف ٰبركِب بفمو ففتحت  كدعوت ٗبا أمكن، قاؿ: فما شعرت إال-بو بد٘ب أك كما قاؿ
كجهي كإذا بظيب عظيم كاقف فقمت إليو كعلمت أف اهلل سبحانو ساقو رزقان ٕب كغياثان، 



كأكثقتو ٗبا أمكن من القوة على أنو صيد، فإذا ىو ساكن ٓب يتحرؾ غّب أف فتحت رجليو 
كلت كإذا ىو أنثى كفيها لنب، قاؿ: فرضعت من لبنها كىي ساكنة حٌب شبعت، قاؿ: ٍب 

فلما  -أك كما قاؿ-عِب كبت بأطيب ليلة، كٞبدت اهلل سبحانو حْب كفا٘ب عطاء غّبه
أصبح الصباح صعدت أعلى الكهف موضعان بْب حجارة أستَب ّٔا كأدفأ ُب الشمس فبينا 

أنا كذلك كُب يدم ا٤بصحف أدرس كعندم السيف إذ باثنْب من بدك حجور معهما 
[ الصيد، قاؿ: فخفتهما كبقيت مكا٘ب أنظر حٌب 82يطلباف ]ؽ/ -أك قاؿ بندقاف-بندؽ 

أف أحدٮبا قصد جهٍب بالبندؽ حٌب قرب مِب كركب الفتيلة ككجو البندؽ إٔب كال أجد ما 
أدافع بو عن نفسي، فقلت: ال أجد غّب االضطجاع حٌب يرمي لعلها تطفِب فأقاتلو، فلما 

ف كقمت مواثبان، ضربت البندؽ كأحسست موضع الرصاصة قريبان مِب إخَبطت السي
فصاح بأخيو ككاف ُب جانب من ا١ببل يطلب صيدان، فما كاف أقرب من القبض عليو 

بفضل اهلل ىو كسبلحو، كأما الثا٘ب فهرب يصيح، كقلت للذم ُب يدم: يا ظآب ما فعلت 
بك حٌب تقتلِب فصاح كاستغاث كجحد ذلك كثّبان، فقلت: فمن رميت؟ قاؿ: ما كنت 

 ؾ ظيب كبّبأراؾ كإ٭با كاف أعبل

فرميتو فقلت: أر٘ب موضعو فصار يب إٔب ذلك ا٤بوضع كإذا ىو صادؽ كأثر الظيب ظاىر، 
ككانت الرصاصة بْب يديو كرجليو كسلمو اهلل تعأب، فعرفت أنو صاحيب البارحة، فقلت: 

سيدم قاسم؟  -اهلل أعلم-اذىب فقد عذرتك فيما فعلت، فالتزمِب كىو يصيح بأنك 
بالسبلح الكثّب، فقلت: من الذم فر عنك؟ قاؿ: أخي قلت: أدركو فقلت: نعم، فعاد 

كرده لئبل ٯبمع علينا البدكاف كال حاجة لنا باالجتماع ّٔم، قاؿ: فلحقو حٌب أدركو 
بالصوت، فلما رجعا كعظمهما كثّبان، فتابا كأنابا، ٍب قاؿ ٥بما: ٘بداف أحدان على مثل 

نة، كنغّب ا٤بنكرات الٍب فيو، ككانت أنواعان من رأيكما يعيننا يومان كاحدان بنهب سوؽ طهن
٫بو ما يأٌب ُب موضعو من ىذا ا٤بختصر إف شاء اهلل تعأب؟ فقاال: ال نعلم أحدان، كلكنا 

نفعل فتواعدنا إٔب جبل أعلى من السوؽ كثّب شجر كأهنم يصلوف ببنادقهم كمن أجأّم، 



ثلثا رطل  -أك قاؿ-ا ثلث رطل ككاف معي بندؽ بغّب ٦برل ٨ببوءة ُب جبل ٠باه، كعندى
باركتان فقط ٩با صنعتو بيدم، فمضيت للبندؽ كسرت ُب الليل حٌب دخلت ا١ببل كبقيت 

ُب انتظار صاحيب حٌب ٞبى السوؽ، كاجتمع من جند الظلمة ٝباعة على ما ىم عليو من 
ا٤بنكرات، كا٥بسف كالعسف لضعفاء ا٤بسلمْب، كإذا بصاحيب يتخلبلف الشجرة كحدٮبا 

عهما بندقاف فحسب، فسلما كقاال: ما ذا نفعل، فرأيت أف ال نرجع حٌب نفزع ىؤالء م
الظلمة بأم فزع، كقلت: ما عسى أف نفعل كفزعت إٔب اهلل سبحانو كتعأب، ٍب قلت ٥بما: 

اشحنا بنادقكما ففعبل من الباركت حقي كشحنت بندقي أيضان كرزمت عليها ٕبجارة 
 شحنتها على ما نفعل ُب الطبلعات للتعشّبة، ككجها ككجهتها ٫بو السوؽ، كأكثرت من

[ كصليت ركعتْب، كبكيت، 83بندقيهما كذلك، ٍب قلت: على رسلكما كتيممت ]ؽ/
كقلت: ىذا جهدم كدعوت اهلل سبحانو ٗبا أمكن، ٍب أمرهتما بالتنصّب لئلماـ حٌب يسمع 

ئل الذين ُب السوؽ معنا أىل السوؽ كال يسمياه ففعبل، ٍب رمينا بتلك البنادؽ فصاح القبا
كأجابونا، فانتهب السوؽ كبعض سبلح العسكر، كىربوا على كجوىهم ال يلوم أحد على 
أحد، كخرج إلينا أكثر أىل السوؽ، كبعض سبلح العسكر ُب أيديهم حٌب اجتمع طائفة، 

 كبايعوه على األمر با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كعدنا بعد أف فرقنا ذلك ا١بمع. إٔب ىنا
 الركاية عنو.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو ما معناه من كبلـ طويل: ككاف الشيخ أبو زيد ٨بالفان لؤلتراؾ، 
ككاف لو ىيبة لواقعة أكقع فيهم فراسل إليو أنو يأكم اإلماـ عليو السبلـ كٝباعة من 

 الفضبلء، فأجأّم، ككاف ما سيأٌب ذكره إف شاء اهلل تعأب.
 :قاؿ السيد نفع اهلل بو

 ٍب ابتدأ الدعوة الغراء من قمر .... إمامنا القاسم ا٤بنصور ُب صفر

ك٠بعت من غّب كاحد من علمائنا أنو كاف حريصان على ا١بهاد، كطلب القائم غّبىم من 
أىل البيت عليهم السبلـ، ككاف يشّب ىو كغّبه إٔب بعضهم فلم ٙبصل إجابة، فمما 



أٞبد بن أيب الرجاؿ رٞبة اهلل عليو كقد حكى أخرب٘ب القاضي األعلم ٝباؿ الدين علي بن 
مسّبه للحج ُب سنة].......[ قبل الدعوة ا٤بيمونة أنو اتفق بعيوف علماء ذمار كالسيد 

العبلمة إبراىيم بن حثيث، كالقاضي الفاضل العبلمة ٧بمد بن علي الشكايذم، كالقاضي 
مار، كمن فقهاء الظاىر الفاضل عماد الدين ٰبٓب بن ٧بمد السحوٕب كغّبىم من فقهاء ذ

سيدنا العبلمة ٧بمد بن ٰبٓب بن سبلمة، كمن فقهاء صنعاء عدة ٠باىم كذلك، قاؿ: 
فاجتمعنا ُب صعدة، ككاف عليها كعلى بعض اليمن الباشا علي ُب قوة كعظمة نعوذ باهلل 
من شره كفعلو، كأنا ُب أكؿ الشباب ال علم ٕب ما الباعث ١بمع العلماء للحج ُب ذلك 

اـ كأنو على ميعاد، قاؿ: كما ذلك إال ٤با يركف كيسمعوف من ا٤بنكرات الٍب ال يسمع الع
ٗبثلها كما قالو القاضي ٧بمد بن علي الشكايذم رٞبو اهلل ُب قصيدتو اآلتية إف شاء اهلل 

 تعأب:
 تا هلل ما ملة جاءت بذا أبدان .... كال رككه لفرعوف كىامانا

 .. ٗبثلو ال كال من يعبد أكثاناكال أتى من عٌب كفران كزندقة ..

قاؿ: فلما أردنا ا٣بركج من صعدة كإذا باألبواب قد حفظت كأف ال ٱبرج أحد إال من باب 
[، فما خرج من الباب 84ا٤بنصورة، كأظهركا أف ٩باليك الباشة يريدكف ا٢بج بغّب رأم ]ؽ/

أحد إال عرضوه كا٠بو كبلده، ك٤با صرنا ُب العشة ككنت ُب رفقة القاضي صاـر الدين 
بينا الناس بعد العشاء اآلخرة على غفلة كإذا با٣بيل كالرجل يهجموف إبراىيم بن حثيث، ف

على كل، كيفتشوف أعظم من الذم فعلوا ُب صعدة فهربنا مع القاضي إٔب جبل أعلى من 
البلد حٌب ىجع الناس، كرجعنا إٔب بعض ا٤بساجد، قاؿ: كال ٠بعت من القاضي غّب 

، فلما انفصلنا إٔب موضع ٠باه ٕبيث ا٣بوؼ الشديد كال معي إال أهنم يطلبوف عبيدىم
نأمن الظلمة كقد تأخرت عن القاضي، ٍب ٢بقت كإذا ٔبماعة اإلخواف ٲبيلوف من القافلة 

فيدخلوف شعبان ُب جانب الطريق، كٱبرجوف من جانب آخر كال ينتظر بعضهم بعضان، 
حجر، فعرفِب فملت إٔب الشعب مثلهم كإذا باإلماـ عليو السبلـ كال أعرفو قبلها كىو على 



كقاؿ: أنت الفقيو على بن أيب الرجاؿ؟ فقلت: نعم فسلمت عليو ك٢بقت بأصحايب فكنا 
معو نصلي خلفو حٌب دخلنا الطائف، ك٠بعت من القاضي رٞبو اهلل أنو دخل صعدة من 
باب سويداف كزار ا٥بادم عليو السبلـ كرجع من ساعتو من الباب ا٤بذكور فأمسى عند 

رغافة، كٓب يعرفوه ألنو مغّب ىيئتو حٌب صار أشبو شيء با٥بنود كما  بعض السادة أظنو ُب
تقدـ، ك٠بعت من سيدنا القاضي العبلمة مشس الدين أٞبد بن سعد الدين أطاؿ اهلل بقاه 
ُب ٦بلس القراءة با٢بضرة الشريفة اإلمامية حضرة اإلماـ ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو أنو بعد 

 ق صعدة غّب ٧بَبز من العجم، ككاف معو ٝباعة،دخولو حدكد العصيمات كطري

فلما كصلوا الفقمْب أخذ أصحابو عليو السبلـ يصلحوف ٥بم الطعاـ كىو عليو السبلـ 
عندىم ٰبفظ أمتعتهم فمر ّٔم ٝباعة من أصحاب علي باشا ال رٞبو اهلل، كفيهم من 

طعاـ البن السبيل: توسم اإلماـ أك عرفو، فقاؿ لو على سبيل التحذير كقد رآه يهب من ال
يا ىذا الرجل الذم تفرؽ طعامك ٤بن مر عليك ال يراؾ الَبؾ فيظنوؾ السيد قاسم قاؿ: 

 فخاؼ اإلماـ عليو السبلـ، كعرؼ أف ذلك من ا٤بذكور إنذاران لو ففرقهم كما تقدـ.
كأخرب٘ب القاضي علي رٞبو اهلل أيضان أنو أمسى معو ُب مشهد حرب األمة عبد اهلل بن 

رضي اهلل عنو ُب الطائف، قاؿ: فناـ على خشب أعلى مِب من ا٤بكاف كظننتو  العباس
نائمان كإذا بو يدعو٘ب فأجبتو، فقاؿ: يا فقيو علي، قد رأيت أ٘ب أقيم ُب ىذا ا٤بوضع 

 [ ترل.85كأعاىد البيت الشريف من ىذا ا٤بوضع، قاؿ: فقلت: على ما ]ؽ/ 

بلئي رٞبو اهلل تعأب، ك٠بعت أيضان من غّبه كأخرب٘ب حي الفقيو الفاضل ٰبٓب بن صبلح الث
عنو عليو السبلـ أنو أراد ا٤بقاـ ُب الطائف كما ذكر القاضي علي أك ىم أف يلحق ٔبيبلف 

كديلماف، كأنو رأل النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم أك قاؿ: اإلماـ ا٥بادم عليو السبلـ 
، قاؿ القاضي: ك٤با كصلنا ذىباف الشك مِب أنو يبايع لو أىل اليمن فاستبشر كعاد اليمن

من أعماؿ شاـ قحطاف ككاف ُب موضع منو يسمى الواديْب السيد العبلمة عبد اهلل بن 
علي بن حسْب ا٤بؤيدم ككاف قد دعا إٔب نفسو كقد عارض حي اإلماـ الناصر لدين اهلل 



٤بوضع متواريان ا٢بسن بن علي عليو السبلـ كٓب ينتظم لو أمر كال إليو التفات، كصار ُب ىذا ا
كلديو أىلو، قاؿ: فأضافنا ٝبيعان ضيافة حسنة، قاؿ: فلم أر اإلماـ القاسم عليو السبلـ مد 
يدان، كأما ا٢بضور فحضر ٍب ٝبعنا اإلماـ ُب موضع كتكلم فيو ٗبواعظ نافعة، ٍب قاؿ: ىذا 

سبلـ السيد عبد اهلل يصلح لئلمامة كنعلم عليو ىفوة كانت إٔب اإلماـ ا٢بسن عليو ال
فهلموا يا أصحاب ندخل عليو نسألو التوبة عنها ٍب نبايعو كيظهر نفسو للجهاد كنعود 

فنجاىد كنؤخر ا٢بج فا١بهاد أىم كأقدـ، قاؿ: فدخلنا عليو ك٫بن ٝباعة من علماء 
مشهورين كقد قاؿ ٥بم اإلماـ عليو السبلـ: يكوف الكبلـ منكم يا أصحاب، فلما أخذكا 

بعض أيهم يبتدم ا٢بديث فلما ٓب ٰبصل تكلم موالنا عليو  ٦بالسهم نظر بعضهم إٔب
السبلـ كقاؿ فيما قاؿ: يا سيد عبد اهلل األصحاب كصلوا إليك يطلبونك التوبة كاالعتذار 

إٔب اهلل سبحانو ٩با كاف منك إٔب اإلماـ ا٢بسن، كمرادنا بعد ذلك نبايعك على أنك 
 تنتصب ١بهاد الظا٤بْب ككذا أك كما قاؿ، كعند

إلماـ حي الفقيو الزاىد العدؿ عز الدين ٧بمد بن علي اليعقويب رٞبو اهلل ككاف من خاصة ا
اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ كمبلزمي موالنا عليو السبلـ ككاف ا٣بازف لبيت ا٤باؿ لئلماـ 

ا٢بسن فكاف ا١بواب: تذكر يا فقيو ٧بمد كفودم على اإلماـ ا٢بسن أك أظنو أسقط اسم 
ماـ( إٔب ا٤بداف كما قابلِب بو كإ٘ب طلبت فنجاؿ عسل كمضى كىو ظآب ٕب اإلماـ )إٔب اإل

كناؿ منو شيئان قاؿ: فقاـ اإلماـ عليو السبلـ كقاـ الفقيو ٧بمد كٝباعة كٓب يرد عليو الفقيو 
 ٧بمد بغّب اإلشارة بيده أف ال شيء ٩با قلت.

رٞبو اهلل تعأب فأخرب٘ب أف كأما القاضي العآب الزاىد مشس الدين أٞبد بن عبد اهلل الغشم 
 فقهاء ذمار كافقوه كىو معهم كبايعوه.

كأخرب٘ب سيدنا القاضي العبلمة مشس الدين أٞبد بن سعد الدين أطاؿ اهلل بقاه ٗبثل 
[ ذلك أنو عرض نفسو لنصرة من قاـ غّبه كأف بيعتو كدعوتو إٔب الرضى من آؿ 86]ؽ/

 ٧بمد عليهم السبلـ.



 تعأب: ككاف ٩بن أشار عليو بالقياـ السيد الفاضل العآب العابد قاؿ السيد أٞبد رٞبو اهلل
الزاىد علي بن إبرىيم صاحب الشاىل ا٤بعركؼ بالعآب الذم تقدـ ذكره فإنو حرص ُب 
دعوتو كبالغ ُب نصرتو كجاىد معو، كٝبع قبائل حجور كباشر كمشر كغّبىم، كٙبرؾ ّٔم 

ة، ككاف اإلماـ عليو السبلـ قد أسر إليو حْب حْب ظهرت دعوة اإلماـ عليو السبلـ ُب قار 
توجو إٔب ببلد بِب سنحاف بذلك، ك٩بن أشار بالقياـ الفقيو الفاضل العابد العآب العامل 
آّاىد ٪بم الدين يوسف بن علي ا٢بماطي من ببلد آنس فإنو بالغ ُب نصرتو كمشر ُب 

ان رٞبو اهلل تعأب، كسيأٌب إعزاز دعوتو، كجاىد جهادان عظيمان حٌب مضى لسبيلو مسموم
بعض خربه إف شاء اهلل تعأب، ك٩بن أشار بدعوتو كحرضو على القياـ السيد الفاضل العآب 

الزاىد الكامل حساـ الدين صاّب بن عبد اهلل بن علي بن داكد الغربا٘ب القا٠بي ا٤بلقب 
ى ألسن الناس مغل رٞبو اهلل تعأب، كأنشأ قصيدة ُب حثو على القياـ كذلك حْب ظهر عل

أف الباشا حسن صاحب صنعاء قد عزؿ عن كالية صنعاء كجهات اليمن كأف لو دكيبلن، 
كاستدلوا على ذلك ببيع آالتو كحوائجو الٍب جرت عادهتم أهنم مٌب عزلوا باعوىا  

كالنحاسات كغّبىا، ٍب انكشف كذب ذلك كامتنع عزلو لعركض أمر ٥بم، كالقصيدة الٍب 
 ر ىي قولو رٞبو اهلل تعأب:أنشأىا السيد ا٤بذكو 

 ضاع الوفاء كضاعت بعده ا٥بمم .... كالدين ضاع كضاع آّد كالكـر
 كا١بور ُب الناس ال ٚبفى معا٤بو .... كالعدؿ من حولو األستار كالظلم

 ككل من تابع الشيطاف ٦بَـب .... ككل من عبد الرٞبن مهتضم
  كىو متهمكليس تلقى ّٔذا الدىر مؤٛبنان ....ُب نصحو لك إال

 آذاهنم لسماع الفحش كاعية .... كعن ٠باع الذم ينجي ّٔا صمم
 يشاىدكف ضبلالت بأعينهم .... كإف ٘بلى ٥بم كجو الصواب عموا

 الغدر كا٤بكر كاإلضغاف طبعهم .... كالزكر كالغي كالبهتاف نطقهم
 كالزمر كالطار كالرنات دينهم .... كذلك الرقص كالتصفيق كالنغم



 أمور الدين منبعها .... آراؤىم ككتاب اهلل بينهم أحكامهم ُب
 كأف آؿ رسوؿ اهلل عندىم .... ٓب يفرض اهلل ُب القرآف كدىم

 [87]ؽ/
 ٓب يعرفوف ٥بم حقان بلى عرفوا .... لكنهم تركوا ا٢بق الذم علموا
 إذا دعاىم إماـ ا٢بق ما ٠بعوا .... كإف أجابوا فبل سعي كال قدـ

 دكا نكثوا .... أك ناصحوا خدعوا أك عوملوا ظلمواإف صا٢بوا نقضوا أك عاى
 كٝبلة األمر أف القـو ليس ٥بم .... على ا٢بقيقة ال عهد كال ذمم

 لو اىتدكا بايعوا سفن النجاة أكٕب .... األمر الذين ىم للناس معتصم
 لكنهم قلدكا األىول فما سلموا .... كاستدرجتهم على ىذا نفوسهم

 دعت .... كاستحكمت فيهم األكغاد كالعجملذاؾ ذلت ٝبيع العرب كا٬ب
 كصّبهتم سوامان ال رعاة ٥بم .... كالراع إف غاب يومان ضاعت الغنم

 كقد ركم أف تسليط األعاجم ال .... ال يأٌب على العرب إال من فسادىم
 أشكو على اهلل من ىذا كأسألو .... التوفيق للرشد فهو ا٢باكم ا٢بكم

 كاتبعوا .... مرضاتو كأنيبوا ال أبان لكميا أيها الناس خافوا اهلل 
 لعل أفراجو تأٌب إذا صلحت .... نياتكم كأزحتم ما يشينكم

 كلذًب بالذم نرجوا بأف لو .... عناية لسناىا هتتدم األمم

 األركع ا٤باجد ا٤بيموف جانبو .... الكيس الفطن العبلمة العلم
  بأسو سأـمؤيد الرأم من أبناء حيدرة .... ماضي العزٲبة ما ُب

 سهل الشمائل ٧بمود الفضائل .... مأموف الغوائل من يشفى بو األٓب
 إنا لنأمل أف ٯبيء الزماف بو .... كيشرؽ ا٢بق كاإلسبلـ يبتسم

 كٛبتلى األرض عدالن بعد أف ملئت .... جوران كأحواؿ ىذا الناس تنتظم
 فقد رأيناه أىبل للزعامة كالػ .... ػربىاف فيها جلي ليس ينكتم



 كما بقي شخصو فا١برح مندمله .... كالكسر منجرب كالصدع ملتئم
 ككل آؿ رسوؿ اهلل قد علموا .... ألنو الغيث إف ما أصحت الدٙب

 كأنو نور ىدم يستضاء بو .... كأنو فيهم الصمصامة ا٢بذـ
 يا سيدم يا أمّب ا٤بؤمنْب كيا .... من شأف ٮبتو تدنو ٥با ا٥بمم

 دعة .... كنار جورىم ُب األرض تضطـر كيف البقاء كأىل البغي ُب
 أليس ذكركم أكىى قواعدىم .... فبعد عزمكم الشك ينهدـ

 فاصدع بأمرؾ إف ا٥بم منفرج .... على يدؾ كحبل ا١بور منصـر
 [88]ؽ/

 كآية الفتح قد الحت عبلمتها .... كالناصر اهلل ال األجناد كا٣بدـ
 ٔب فهو ينرـبكثق بربك ُب كل األمور فما .... أملت منو تعا

 كال يصدنك عن عـز تكاثرىم .... فإنو يتبلشى ٍب ينعدـ
 كصاحب ا٢بق غبلب كإف كثرت .... أعداؤه فهو عند الصدؽ ينهـز

 قد كاف ُب يـو بدر ما علمت بو .... كأيد اهلل دين ا٢بق ملتـز
 كخيب اهلل أىل الكفر كاهنزمت .... طوائف الشرؾ كاشتدت ٝبوعهم

 ت صحبتو .... بعد التقى النصر ٍب ا٢بـز تلتـزىذا كأنفع ما الزم
 كالعـز إف كاف إمكاف كمقدرة .... كالصفح إف الح ٩بن قد أسا الندـ

 كغّب ىؤالء فيما ٠بعنا عنهم ٓب يستَبكا عليها إشفاقان. انتهى.

 ]من رسائل اإلماـ للمسلمْب[
طوؿ الوقت منها من  كنقلت من رسائلو عليو السبلـ ما يسره اهلل كإال فهي غّب ٨بتصرة ل

 كتاب الدعوة قولو:
 

ا٢بمد هلل الذم جعل ا١بهاد سناـ الدين، كاألمر با٤بعركؼ شدان لظهور ا٤بؤمنْب، كالنهي 



عن ا٤بنكر إرغامان ألنوؼ الفاسقْب، كطاعة أئمة ا٥بدل من مهمات فرائض الدين، كأشهد 
إخبلص ا٣باشعْب، كإذعاف أف ال إلو إال اهلل شهادة إٲباف ا٤بخلصْب، كإيقاف ا٤بتقْب، ك 

السعداء الفائزين، كأشهد أف ٧بمدان عبده كرسولو أرسلو با٥بدل كدين ا٢بق ليظهره على 
الدين كلو كلو كره ا٤بشركوف، صلى اهلل عليو كعلى آلو الطيبْب الطاىرين صبلة ترقيهم إٔب 

بعيهم ُب طاعة أعلى عليْب، كرضي اهلل عن الصحابة أىل التقى كالعهد كالوفاء أٝبعْب، كتا
 رب العا٤بْب، كتابع التابعْب إٔب يـو الدين، كبعد:

فكتابنا ىذا إٔب ٝبيع الربية، كسكاف ىذه ا٤بدحية، أقاصيها كدانيها، حزكهنا كسهو٥با، 
كأكعارىا ك٪بودىا، بأف يستيقظوا من رقدهتم، كينتبهوا من غفلتهم، كيلتفتوف إٔب أدياهنم 

إٔب اهلل كٱبافوف من اهلل، فيجاىدكا ُب سبيل اهلل كٲبتثلوا ألمر  كينقادكف إٔب إٲباهنم، كيرغبوف
اهلل ُب طاعتو كطاعة رسولو، كطاعة األئمة السابقْب من عَبتو سفن النجا، كمصابيح 

الدجى، كمعآب االىتدل، كأف يستضيئوا بنورىم كيهتدكا ّٔديهم، كيسلكوا سبلهم، كيتبعوا 
[، كٯباىدكف ُب سبيل اهلل بأموا٥بم كأنفسهم 89ىم]ؽ/آثارىم، كيوالوا كليهم، كيعادكا عدك 

رٍكيٍم ًمٍن عىذىابو  بْب أيديهم }يىاقػىٍومىنىا أىًجيبيوا دىاًعي اهلل كىآًمنيوا ًبًو يػىٍغًفٍر لىكيٍم ًمٍن ذينيوًبكيٍم كىٯبًي
ٍب دىاًعي اهلل فػىلىٍيسى ٗبيٍعًجزو ُب األىٍرًض{ يا أيها الناس ، كىمىٍن الى ٯبًي إف رسـو الدين قد  أىلًيمو

عفت، كأعبلـ ا٥بدل قد طمست، كأحكاـ الشريعة قد عطلت، كالفرائض قد رفضت، 
كاحملاـر قد انتهكت، كا٣بمور قد شربت، كالذكور قد نكحت، كا٤بكافيف كالزمنىقد 

انتهبت، كالضعفاء كاأليتاـ قد ظلمت، كاألرامل قد اجتحفت، كالدماء قد سفكت، 
ة قد عظمت، حٌب لبس اإلسبلـ ُب ىذا الزماف لبس الفرك كالشركر قد كثرت، كالفتن

مقلوبان، كصار كما قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))بدأ اإلسبلـ غريبان كسيعود غريبان(( 
فجعل أعبله أسفلو كأسفلو أعبله، كقرب فيو ا٤باحل، كبعد فيو الفاضل، كاستكمل فيو 

الكاذب، كاستول من ا٣بائن  الفاجر، كاستنقص فيو الطاىر، ككذب الصادؽ كصدؽ
 كاستخْب األمْب الناصح، كىاجت الدٮباء ككثر الضبلؿ كالعمى، فلم يبق من اإلسبلـ إال



ا٠بو، كمن الدين إال ر٠بو، كأنتم عباد اهلل غّب معذكرين من اهلل بتغيّب ذلك، كال مَبككْب 
حىٌبَّ الى تىكيوفى ًفتػٍنىةه  عن مؤاخذة اهلل عن ذلك، كاهلل سبحانو كتعأب يقوؿ: }كىقىاتًليوىيمٍ 

ٍوا فىًإفَّ اهلل ٗبىا يػىٍعمىليوفى بىًصّبه{. يني كيلُّوي لًلًَّو فىًإًف انتػىهى  كىيىكيوفى الدّْ
كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))لتأمرف با٤بعركؼ كلتنهن عن ا٤بنكر أكليستعملن اهلل 

اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف عليكم شراركم فيدعو خياركم فبل يستجاب ٥بم((، كعنو صلى 
اهلل أكحى إٔب نيب من أنبيائو إ٘ب معذب من قومك مائة ألف أربعْب ألفان من شرارىم، 

كستْب ألفان من خيارىم، فقاؿ: يا رب ىؤالء األشرار فما باؿ األخيار؟ فقاؿ: داىنوا أىل 
 ا٤بعاصي كٓب يغضبوا لغضيب((.

 عليكم من جهاد عدككم، كإٔب ا٢بكم بكتاب البدار البدار رٞبكم اهلل إٔب ما افَبض اهلل
اهلل، كإٔب إحياء سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كإٔب إنصاؼ ا٤بظلـو كالتفريج 
عنو، كإٔب أخذ ا٢بقوؽ ككضعها ُب مواضعها الٍب أمر اهلل أف توضع فيها، كإٔب العدؿ ُب 

ٔب إماتة البدعة،كإٔب إصبلح العباد الرعية، كإٔب القسمة بالسوية، كإٔب العمل بالسنة، كإ
كتطهّب الببلد من أىل ا١بور كالفساد، أال كإف الذم دعوتكم إليو أسنم الفرائض كأشرفها 

فريضة عظيمة ّٔا تقاـ الفرائض كٙبل ا٤بكاسب، كترد ا٤بظآب، كتعمر األرض، كينتصف من 
ياء كالصا٢بْب، كعمود تقول األعداء، أال كإف ا١بهاد ُب سبيل اهلل سناـ الدين، كسبيل األنب

[ لكم األمطار، كيرخص لكم 90رب العا٤بْب، بو يرٞبكم اهلل كينظر إليكم فيدر]ؽ/
األسعار، كيتابع لكم ا٣بّبات، كيدافع عنكم النقمات، كيعز ا٤بسلموف، كيذؿ الظا٤بوف، 

تىٍحنىا عىلىٍيًهٍم بػىرىكىاتو ًمنى مصداؽ ذلك قولو تعأب: }كىلىٍو أىفَّ أىٍىلى اٍلقيرىل آمىنيوا كىاتػَّقىٍوا لىفى 
انيوا يىٍكًسبيوفى{ كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو  ٍذنىاىيٍم ٗبىا كى بيوا فىأىخى السَّمىاًء كىاألىٍرًض كىلىًكٍن كىذَّ

 كسلم: ))مركا با٤بعركؼ ٚبصبوا، كاهنوا عن ا٤بنكر تنصركا...(( .

كىأيٍكٕب األىٍمًر ًمٍنكيٍم{ فإف أكٕب األمر الذم افَبض  امتثلوا هلل ُب }أىًطيعيوا اهلل كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى 
اهلل طاعتهم أئمة ا٥بدل من ذرية النيب ا٤بصطفى صلى اهلل عليو كآلو كسلم الذين عقلوا عن 



اهلل كتابو فتدبركه كعملوا بو كحكموا، كتفهموا سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
تىاكيمي الرَّسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانٍػتػىهيوا{ شهد فاعملوا ٗبقتضى قولو تعأب: }مىا آ

بذلك الرباىْب الباىرة الٍب يطوؿ شرحها، منها قولو تعأب: }أىفىمىٍن يػىٍهًدم ًإٔبى ا٢بٍىقّْ أىحىقُّ أىٍف 
ا لىكيٍم كىٍيفى ٙبىٍكيميوفى{ ك  أئمة ا٥بدل من أىل بيت يػيتَّبىعى أىمٍَّن الى يىًهدّْم ًإالَّ أىٍف يػيٍهدىل فىمى

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أعلم الناس بكتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم؛ لقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))أال كإ٘ب تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن 

 أهنما لن يفَبقا تضلوا من بعدم أبدان كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب إف اللطيف ا٣ببّب نبأ٘ب
حٌب يردا علي ا٢بوض((، كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف عند كل بدعة تكوف من 
بعدم يكاد ّٔا اإلسبلـ كٕب من أىل بيٍب يعلن ا٢بق كينوره كيرد كيد الكائدين(( فاعتربكا 

من سنة رسوؿ يا أكٕب األبصار، كتوكلوا على اهلل كبيِب كبينكم كتاب اهلل آية آية، كما تواتر 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كما اتفق عليو مشاىّب العلماء من الفرؽ اإلسبلمية على 

صحتو، كما كافق كتاب اهلل خربان خربان فإف ٓب أحكم فيكم بذلك فبل طاعة ٕب عليكم، إنو 
 ال طاعة ٤بن ٓب ٰبكم ٗبا أنزؿ اهلل من أىل ا٥بول كا٤ببتدعة، كأرباب ا١بور

ف اهلل سبحانو يقوؿ: }كىمىا كينتي ميتًَّخذى اٍلميًضلّْْبى عىضيدان{، كيقوؿ: }كىمىٍن ٓبٍى كالفساد أل
ٰبىٍكيٍم ٗبىا أىنزىؿى اللَّوي فىأيٍكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى{، كالظآب: ال ٙبل طاعتو لقولو تعأب ٣بليلو 

اًعليكى لًلنَّاًس إً  مىامنا قىاؿى كىًمٍن ذيرّْيًٍَّب قىاؿى الى يػىنىاؿي إبراىيم صلى اهلل عليو كآلو كسلم: }ًإ٘بّْ جى
 [ ]..........................[ .91عىٍهًدم الظَّاًلًمْبى{ ]ؽ/

 كمن مثلها قولو سبلـ اهلل عليو:

ا الًَّذينى آمىنيوا اٍستىًجيبيوا لًلًَّو كىلًلرَّسيوًؿ ًإذىا دىعىاكيٍم ًلمى  ا كسبلـ على عباده الذين اصطفى }يىاأىيػُّهى
َّ الًَّذينى ٰبيًٍييكيٍم كىاٍعلىميوا أىفَّ اهلل ٰبىيوؿي بػىٍْبى اٍلمىٍرًء كىقػىٍلًبًو كىأىنَّوي إًلىٍيًو ٙبيٍشىريكفى، كىاتػَّقيوا ًفتػٍنىةن الى   تيًصينبى

ظىلىميوا ًمٍنكيٍم خىاصَّةن كىاٍعلىميوا أىفَّ اهلل شىًديدي اٍلًعقىاًب{ يا أيها الناس إف اهلل سبحانو قد 
م كرسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم إٔب طاعتو، كطاعة رسولو كالصا٢بْب من أكٕب دعاك



ا الًَّذينى آمىنيوا أىًطيعيوا اهلل  األمر من ذريتو حيث يقوؿ ا٢بق كىو يهدم السبيل: }يىاأىيػُّهى
كهي ًإٔبى اهلل كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كينتيٍم كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيٍكٕب األىٍمًر ًمٍنكيٍم فىًإٍف تػىنىازىٍعتيٍم ُب شىٍيءو فػىريدُّ 

يػٍره كىأىٍحسىني تىٍأًكيبلن{ كال شك أف أكٕب األمر الذين أمر  تػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر ذىًلكى خى
اهلل بطاعتهم ٯبب أف يكونوا عدكالن، كأىل تقول؛ لقولو تعأب لنبيو إبراىيم عليو السبلـ: 

اًعليكى لً  لنَّاًس ًإمىامنا قىاؿى كىًمٍن ذيرّْيًٍَّب قىاؿى الى يػىنىاؿي عىٍهًدم الظَّاًلًمْبى{ كلقوؿ رسوؿ اهلل }ًإ٘بّْ جى
[: ))من كٔب رجبلن كىو يعلم أف غّبه أفضل منو فقد 92صلى اهلل عليو كآلو كسلم]ؽ/

ليو خاف اهلل ُب أرضو((، كٯبب أيضان أف يكوف أعلم الناس بالتنزيل كالتأكيل، كٗبا ٰبتاج إ
الناس من تبيْب ا٢ببلؿ كا٢براـ كالفرائض كالسنن كالعزائم كالرخص لقولو تعأب: }أىفىمىٍن 

ا  يػىٍهًدم ًإٔبى ا٢بٍىقّْ أىحىقُّ أىٍف يػيتَّبىعى أىمٍَّن الى يىًهدّْم ًإالَّ أىٍف يػيٍهدىل فىمى

عليو كآلو كسلم لىكيٍم كىٍيفى ٙبىٍكيميوفى{، كٯبب أيضان أف يكوف من ذرية رسوؿ اهلل صلى اهلل 
كعَبتو لقولو تعأب: }أىفىمىٍن كىافى عىلىى بػىيػّْنىةو ًمٍن رىبًّْو{ يعِب ٧بمدان صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

}كىيػىتػٍليوهي شىاًىده ًمٍنوي{ يعِب من قرابتو كعَبتو ا٤بهتدين ّٔديو، كلقولو صلى اهلل عليو كآلو 
من بعدم أبدان كتاب اهلل كعَبٌب أىل  كسلم: ))إ٘ب تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا

بيٍب إف اللطيف ا٣ببّب نبأ٘ب أهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض(( كمن كجب التمسك 
بو ألجل أف ال يقع ُب الضبلؿ ٯبب أف يكوف متبوعان ال تابعان، يؤيد ذلك قولو صلى اهلل 

لموا منهم كال تعلموىم كال عليو كآلو كسلم ُب عَبتو الطاىرين: ))قدموىم كال تقدموىم كتع
 ٚبالفوىم فتضلوا((.

كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف اهلل جعل عليان ٕب كزيران(( ُب حديث طويل إٔب أف 
قاؿ: ))كابناه سيدا شباب أىل ا١بنة كٮبا كاألئمة من بعدٮبا من كلدٮبا حجج اهلل على 

 خلقو((.

با٤بعركؼ كهنى عن ا٤بنكر من ذريٍب فهو خليفة كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من أمر 
اهلل ُب أرضو كخليفة كتابو كخليفة رسولو(( إٔب غّب ذلك من ركاية ا٤بوالف كا٤بخالف ا٤بؤدم 



إٔب العلم الذم ال ٲبكن دفعو بشك كال بشبهة، كىا أنا ذا أيها الناس من عَبة نبيكم نسيب 
هي مصفدان أك أبيت على حسك ُب ذريتو كالشمس الطالعة، كلئن أجر على حر كج

السعداف مسهدان أحب إٕب من أف أعصي اهلل سبحانو ُب صغّب ما تستحقركنو فضبلن عن  
كبّبه، ٍب إ٘ب ما كقفت ُب موقفي ىذا إال كقد علمت ما فرض على عباده كما أحل ٥بم، 
كما حـر عليهم، كما عـز ٥بم فيو من األحكاـ، كما رخص ُب ٧بكم كتابو، كعلى لساف 

رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كأنا أدعوكم إٔب جهاد الظلمة األشرار العاملْب بسّبة كل 
جبار، ينكحوف الذكور كيشربوف ا٣بمور، كيقتلوف النفوس الٍب حـر اهلل تعأب بغّب حق، 

كيظلموف الناس، كيقربوف أىل الفجور، كيعملوف بالكذب على اهلل، كعلى رسولو صلى اهلل 
[ نيورى اهلل بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىاللَّوي ميًتمُّ نيورًًه 93سلم بركاية الزكر }ييرًيديكفى لًييٍطًفئيوا ]ؽ/عليو كآلو ك 

اًفريكفى{ كاهلل تعأب يقوؿ: }كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل{ كا١بهاد سناـ الدين،  كىلىٍو كىرًهى اٍلكى
يني لًلًَّو فىًإًف كرأس كل بر كتقول، كيقوؿ تعأب: }كىقىاتًليوىي  ٍم حىٌبَّ الى تىكيوفى ًفتػٍنىةه كىيىكيوفى الدّْ

ٍوا فىبلى عيٍدكىافى ًإالَّ عىلىى الظَّاًلًمْبى{ كيقوؿ تعأب: }كىٍلتىكيٍن ًمٍنكيٍم أيمَّةه يىٍدعيوفى ًإٔبى ا٣ٍبىٍّبً  انتػىهى
ٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىرً   كىيىٍأميريكفى بًاٍلمى

كى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى{ كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))لتأمرف با٤بعركؼ كىأيٍكلىئً 
 كلتنهن عن ا٤بنكر أك ليسلطن اهلل عليكم شراركم فيدعو خياركم فبل يستجاب ٥بم(( .

كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ما من قـو يكوف بْب ظهرانيهم من يعمل با٤بعاصي فلم 
  أصأّم اهلل تعأب بعقاب(( .يغّبكا عليهم إال

كال ترخصوا ألنفسكم ُب مداراهتم فإنا نعلم أنو لوال مداراتكم كإمدادكم ٥بم با٤باؿ كالقعود 
عن نصرتنا ما استقامت ٥بم راية أبدان، فذلك منكم معاكنة على إٜبهم كظلمهم، كاهلل تعأب 

تػىعىاكىنيوا عىلىى اإًلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف{ كال تعتذركا بأنكم يقوؿ: }كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل كىالى 
مستضعفوف ألف اهلل تعأب يقوؿ: }الًَّذينى تػىوىفَّاىيمي اٍلمىبلىًئكىةي ظىاًلًمي أىنفيًسًهٍم قىاليوا ًفيمى كينتيٍم 

ا فىأيٍكلىًئكى قىاليوا كينَّا ميٍستىٍضعىًفْبى ُب األىٍرًض قىاليوا أىٓبىٍ تىكيٍن أىٍرضي اهلل كىاسً  اًجريكا ًفيهى عىةن فػىتػيهى



نَّمي كىسىاءىٍت مىًصّبان{، كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))مركا با٤بعركؼ كاهنوا  مىٍأكىاىيٍم جىهى
 عن ا٤بنكر كلو حبوان(( .

فاتقوا اهلل عباد اهلل كأطيعو٘ب لرشدكم كصبلحكم فإف النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
عيتنا أىل البيت فلم ٯببها أكبو اهلل على منخريو ُب جهنم كمن نزع يقوؿ: ))من ٠بع كا

يده من طاعة إماـ بعث يـو القيامة كال حجة لو...((ا٣برب، كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم: ))ما باؿ أقواـ إذا ذكر عندىم آؿ إبراىيم صلى اهلل عليو كآلو كسلم استبشرت 

ٍب امشأزت قلؤّم ككلحت كجوىهم، كالذم بعثِب قلؤّم كهتللت كجوىهم كإذا ذكر أىل بي
با٢بق نبيان لو أف رجبلن لقى اهلل بعمل سبعْب نبيان ٍب ٓب يلقو بوالية أكٕب األمر من أىل بيٍب 

ما قبل اهلل منو صرفان كال عدالن(( كال تستوحشوا لقلة أكليائنا ككثرة أعدائنا فإف اهلل تعأب 
ًليله ًمٍن ًعبىاًدم الشَّكيوري{ كقاؿ تعأب: }كىمىٍن آمىنى كىمىا مدح القليل كذـ الكثّب، قاؿ: }كىقى 

ًثّبنا ًمنى ا٣ٍبيلىطىاًء لىيىٍبًغي بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو ًإالَّ  آمىنى مىعىوي ًإالَّ قىًليله{ كقاؿ تعأب: }كىًإفَّ كى
: }كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢بًىاًت كىقىًليله مىا ىيٍم{ كقاؿ تعأب

ًبيًل اللًَّو{.  ٗبيٍؤًمًنْبى{، كقاؿ تعأب: }كىًإٍف تيًطٍع أىٍكثػىرى مىٍن ُب األىٍرًض ييًضلُّوؾى عىٍن سى

كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))سّبد علي ا٢بوض يـو القيامة ثبلث رايات أك٥با أشد 
خلق كثّب كىم ينادكف كاعطشاه كاعطشاه، فأقوؿ: من أنتم  سوادان من الليل ا٤بظلم كٙبتها

فينسوف ذكرم، فأقوؿ أنا ٧بمد، فيقولوف: ٫بن من أمة ٧بمد، فأقوؿ: فما خلفتمو٘ب ُب  
كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب؟ فيقولوف: أما الكتاب فضيعنا، كأما عَبتك فخذلنا، قاؿ: 

ٍب ترد راية أخرل أشد سوادان من األكٔب  فأكٕب كجهي فيصدركف عطاشان فيؤمر ّٔم إٔب النار،
كىم ينادكف كاعطشاه كاعطشاه كاعطشاه، فأقوؿ:من أنتم؟ فينسوف ذكرم، كيقولوف: ٫بن 
من أمة أىل العدؿ كالتوحيد، فأقوؿ: أنا ٧بمد، فيقولوف: ٫بن من أمة ٧بمد، فأقوؿ: فما 

ضيعنا، كأما عَبتك فقتلنا خلفتمو٘ب ُب كتاب ريب كعَبٌب أىل بيٍب؟ فيقولوف: أما الكتاب ف
كمزقناىم كل ٩بزؽ، قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: فأكٕب كجهي فيصدركف عطاشان فيؤمر 



ّٔم إٔب النار، قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ٍب ترد راية أخرل ك٥با نور يضيئ ما بْب 
م؟ فبل ينسوف ا٤بشرؽ كا٤بغرب كٙبتها عصابة قليل ٥بم نور من آثار الوضوء، فأقوؿ: من أنت

ذكرم، فيقولوف: أىل العدؿ كالتوحيد ك٫بن من أمة ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 
فأقوؿ: فما خلفتمو٘ب ُب كتاب ريب كعَبٌب أىل بيٍب؟ فيقولوف: أما الكتاب فحفظنا، كأما 

عَبتك فنصرنا ككاسينا بنفوسنا كأموالنا، قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: فشربوا شربة ال 
 مأكف بعدىا أبدان، فيصدركف ركاء إٔب ا١بنة((.يظ

فلينظر امرؤ لنفسو كليتق اهلل ربو فواهلل لوال أىل الرايتْب السوداكتْب ما سلمت ا٢بصوف، كال 
كجد ُب الدنيا مظلـو كال نكحت الذكور، كال شربت ا٣بمور، فاتقوا اهلل عباد اهلل كأطيعو٘ب 

عرفتم قيامنا هلل عز كجل كدعاءنا إٔب اهلل، لرشدكم، كجاىدكا بنفوسكم كأموالكم، فقد 
 كجهادنا أعداء اهلل، فقد قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ا١بنة ٙبت ظبلؿ السيوؼ((.

عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))للشهيد سبع درجات: فأكؿ درجة من درجاتو: أف 
نية: أف تربز زكجتو من حور يرل منزلو من ا١بنة قبل خركج نفسو ليهوف عليو ما بو، كالثا

ا١بنة فتقوؿ لو: ابشر يا كٕب اهلل ما عند اهلل خّب لك ٩با عند أىلك، كالثالثة: إذا خرجت 
نفسو جاءه خزنة ا١بنة فولوا غسلو ككفنوه كطيبوه من طيب ا١بنة، كالرابعة: أنو ال يهوف 

يبعث يـو  [ مثل ما يهوف على الشهيد، كا٣بامسة: أنو95على مسلم خركج نفسو ]ؽ/
القيامة كجرحو يشخب مسكان فيعرؼ الشهداء برائحتهم يـو القيامة، كالسادسة: أنو ليس 

أحد أقرب منزالن من عرش الرٞبن من الشهداء، كالسابعة: أف ٥بم ُب كل ٝبعة زكرة فيحٌيوف 
 ٙبية الكرامة كيتحفوف بتحف ا١بنة، فيقاؿ ٥بم: ىؤالء زكار اهلل تعأب((.

هلل عليو كآلو كسلم قاؿ: ))حرمت ا١بنة على من ظلم أىل بيٍب كقاتلهم، كعن النيب صلى ا
كعلى ا٤بعْب عليهم أكلئك ال خبلؽ ٥بم ُب اآلخرة كال يكلمهم اهلل يـو القيامة كال يزكيهم 

 ك٥بم عذاب أليم(( .



كاعلموا أرشدكم اهلل أف اهلل سبحانو ال يقبل الفرائض بعضها إال ببعض، فبل يقبل اهلل 
إال بزكاة، كال يقبل صبلة كزكاة إال بصياـ، كال يقبل ذلك من غّب حج ٤بن استطاع صبلة 

إليو سبيبل، كال يقبل ذلك كلو من غّب جهاد ُب سبيل اهلل با٤باؿ كالنفس لقولو تعأب: }ًإ٭بَّىا 
 يػىتػىقىبَّلي اهلل ًمنى اٍلميتًَّقْبى{ ك٫بو ذلك.

كآلو كسلم ككذلك ٝبيع ما نذىب إليو  ركل آباؤنا عن جدىم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
٫بن، نركيو بالسند الصحيح عن أئمة ا٥بدل كشيعتهم يركيو منهم خلف عن سلف عن 
النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن جربيل عن ميكائيل عليهم السبلـ عن رب العا٤بْب، 

لنصف ُب فمن أطاعنا فقد اىتدل، كمن تؤب عنا ضربو اهلل بالذلة كسيم ا٣بسف، كمنع ا
الدنيا كلعنو اهلل كأعد لو جهنم كساءت مصّبان ُب اآلخرة، فستذكركف ما أقوؿ لكم كأفوض 

ًبيًلي أىٍدعيو ًإٔبى اهلل عىلىى بىًصّبىةو أىنىا كىمىًن  ًذًه سى أمرم إٔب اهلل إف اهلل بصّب بالعباد }قيٍل ىى
إف أريد إال اإلصبلح ما استطعت كما توفيقي  اتػَّبػىعىًِب كىسيٍبحىافى اهلل كىمىا أىنىا ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى{

إال باهلل عليو توكلت كإليو أنيب، كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم، كصلى اهلل على 
 سيدنا ٧بمد كآلو.

 قاؿ موالنا السيد العبلمة أٞبد بن ٧بمد الشرُب نفع هلل بو آمْب.

 ]إعبلف دعوة اإلماـ[
تو عليو السبلـ، كما جرل فيها من القصص كالوقائع فإهنا  كأما الفصل الثا٘ب ُب ذكر دعو 

كثّبة ال ٲبكن استيفاؤىا كال العشر من معشارىا، كلكنا نذكر نكتان من ذلك ك٤بعان تدؿ 
على ما كراىا، كاف ابتداء دعوتو عليو السبلـ ُب أكاخر شهر ٧بـر سنة ست كألف 

اف شيخهم كصاحب ـ[ من ببلد بِب سنحاف من جهة ا٢بقار، كك1597]أغسطس 
أمرىم يومئذو الشيخ الكبّب ا٤بقداـ أبو زيد بن سراج، فالتقى اإلماـ عليو السبلـ ُب جبل 

[ من بايع من الناس رجل من مشائخ قارة يسمى الشيخ 96قمر كبايعو الناس، فأكؿ ]ؽ/ 
عبد اهلل بن مسعود، ككاف تاـ ا٣بلق كسيم الوجو، كافر اللحية، فتيمن بو اإلماـ عليو 



السبلـ، كتبعو الناس الذين حضركا ذلك ا١بمع، ٍب ٓب يتهيأ ٛباـ األمر كالظهور ُب ذلك 
الوقت، كرجح أبو زيد التأ٘ب، كُب خبلؿ ذلك كقع صريخ ُب ببلده فأغار ىو كقبائلو إٔب 
موضع قريب اللجب، كٓب يظهر سبب للصريخ، فمات عليو ُب تلك الغارة فرساف افتلجا 

ـز اإلماـ عليو السبلـ كالشيخ على ٛباـ األمر كإظهار الدعوة، من ا١برم، كبعد ذلك ع
ككاف ذلك لليلة خلت من شهر صفر كىو الذم أردنا ُب صفر، فطلع اإلماـ عليو السبلـ 

من ساعتو تلك بعد غركب الشمس إٔب جهة قارة كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب، كشيعة 
البنادؽ ُب تلك ا٤بدة قليلة مع القبائل ال أبو زيد قليبلن، كأعطاه بندقْب ضعيفْب، ككانت 

تكاد توجد إال مع أرباب الدكلة، ك٫بو ثبلثة أرطاؿ باركت، كقرب الشيخ أبو زيد لئلماـ 
عليو السبلـ حْب هتيأ إٔب قارة فرسان يركب عليو، فسأؿ اإلماـ عليو السبلـ عن ا٠بو، فقيل: 

 ا٠بو الفتح، فتيمن اإلماـ عليو السبلـ بذلك،

الدعوة من جبل قارة، كذكر السيد أٞبد كبلمان دار بْب الشيخ أيب زيد كمشائخ  كظهرت
 قارة كخطاب ُب موضع ابتداء الظهور للدعوة. انتهى.

فصل: كأما ركاية الفقيو علم الدين قاسم بن سعيد الشهارم رٞبو اهلل، فأخرب٘ب من فيو 
ر من ببلد كوكباف، ككاف حي قاؿ: كنا ٝباعة من الطلبة من فقهاء األىنـو نقرأ ُب األىج

السيد العبلمة مشس الدين أٞبد بن ٧بمد احملرايب رٞبو اهلل كإخوتو العلماء ا٤بشهوركف، قاؿ: 
ككنا نسمع أف السيد ا٤بذكور ٩بن يصلح لئلمامة كأف اإلماـ عليو السبلـ كغّبه عرضوا 

دين عليو، كاعتذر بصغر سنو كغّب ذلك، ككنت ٠بعت بعض أصحاب سيدنا ٪بم ال
يوسف بن علي ا٢بماطي رٞبة اهلل عليو كرضوانو أنو قاؿ: ككدت أف القائم السيد أٞبد، 

 قاؿ: فقلت: ٓب؟فقاؿ لو أخوه كملو يعنونو، كأما السيد القاسم فإ٭با ىو كحيد أك كما قاؿ.
، منهم  قاؿ الفقيو قاسم: فلم نشعر إال كالفقهاء يتشاكركف با٥بركب بنفوسهم إٔب األىنـو

الفقيو علي بن ٧بمد الشهارم اآلٌب ذكره، كقالوا: ىذه كتب من السيد قاسم صاحبهم 
بالقياـ فبل ٰبصل عليها من الظا٤بْب ناجم، قاؿ: فتفرقنا ككذلك السيد أٞبد رٞبو اهلل 



]ؽ/ [ كاحملاط من صنعاء ٚبرج إٔب القبلة على ما تقدـ من 97كإخوتو، فلما كصلنا األىنـو
  طهننة.ظهور اإلماـ عليو السبلـ ُب

كقاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: إف السيد أٞبد بن ٧بمد احملرايب رٞبو اهلل كأخواه علي 
كا٢بسْب كالقاضي العبلمة ا٤بهدم بن أٞبد الرٝبي رٞبو اهلل أف األمّب أٞبد بن ٧بمد بن 

مشس الدين بلغو ظهور اإلماـ عليو السبلـ فاعتقل السيد أٞبد كإخوتو كالقاضي حٌب 
ٲبينان ال تلزمهم بعدـ القياـ مع اإلماـ عليو السبلـ، كقاؿ ُب صفة السيد أٞبد بن  حلفوا لو

 ٧بمد احملرايب: ككاف السيد أٞبد بن ٧بمد ا٤بذكور ٩بن تؤىل لئلمامة.
قاؿ الفقيو قاسم: كاألمّب عبد اهلل بن ٰبٓب بن ا٤بعافا ُب ٧بطة عظيمة من جنود العجم ُب 

، كظليمة كغّبىا، ٪بد بِب ٞبزة، ككاف إليو مع ب بلد شظب ببلد الظاىر كعذرين كاألىنـو
كترفقنا كٝبعنا الرأم للفقيو علي الشهارم، ك٤با كصلنا الببلد خفي علينا خرب اإلماـ عليو 
السبلـ، كقل ذكره فرجح الفقيو علي ٛباـ القراءة ُب ىجرة معمرة على حي القاضي ٧بمد 

ا لديو كقرأنا ٫بو عشرة أياـ، كإذا برسوؿ من بن صبلح ا٤بعمرم رٞبو اهلل تعأب، فاجتمعن
أىل ا٢بقار كنواحي هتامة إٔب القاضي فساره، كعاد بعد أف أجاب عليو كإذا القاضي يشّب 
إٔب الفقيو علي بقياـ الرجل كيتحدثاف ٗبا ال يفهم تفصيلو، قاؿ: فلما كاف بعد ذلك ٫بو 

كإذا ىي مَبكبة كقد تسمى عليو ٜبانية أياـ كإذا بالرسوؿ على مثل ذلك، كأخرج الكتب 
السبلـ بأمّب ا٤بؤمنْب، قاؿ: فرأيت القاضي متغّبان كئيبان من عظم التكليف كخوؼ العواقب 

أك كما قاؿ، فتفرقنا فلما كصلنا قريبان من مغربة ا٢بليف موضعان ٙبت النجد، كاحملطة 
تم على أىبة، نعـز إٔب مكاهنا، قاؿ لنا الفقيو علي: يا فقهاء تفرقوا كمٌب كصلكم رسوٕب كن

 اإلماـ عليو السبلـ، قاؿ: فلما

بلغ الفقيو علي ظهور اإلماـ عليو السبلـ ُب جبل قارة ضاعن ُب موضع يسمى حديد قارة 
أرسل إلينا فاجتمعنا فيمن أجابنا من األىنـو إٔب ا٤بوضع الذم تواعدنا فيو، ككاف ٝبلة من 

ك٧بب للخّب من العواـ ال أعرؼ معنا سبلحان   اجتمع منا ٟبسة كثبلثْب نفران ما بْب فقيو



كامبلن إال مع الفقيو علي بندؽ كسيف فعـز بنا الفقيو علي على خفية ُب الليل حٌب طلع 
 علينا الفجر كقد قطعنا كادم مور كصلينا فيو.

ٍب صعدنا جباؿ ضاعن فوجدنا اإلماـ عليو السبلـ ُب أعلى ا١ببل كعنده من أصحاب 
أىل ا٢بقار ٫بو مأئٍب نفر قد شق ّٔم الربد، كمعو حي الشيخ ٝباؿ  الشيخ أبا زيد من

[ رٞبو اهلل ٫بو مائة كٟبسْب نفران، كعند موالنا عليو السبلـ 98الدين علي بن كىاف ]ؽ/
ٝباعة، منهم السيد آّاىد عبد اهلل بن ىادم احملنكي ُب سبلح حسن كأربعة أنفار أك 

ن أٞبد بن عواض األسدم، كٝباعة ٫بو ٟبسة عشر ٟبسة معهم كا٢باج آّاىد مشس الدي
نفران بالسبلح ا٢بسن كالرجاؿ الطواؿ، كإٔب جنب موالنا عليو السبلـ حي السيد العبلمة 

مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن صبلح الشرُب رٞبو اهلل تعأب، كإذا اإلماـ بعد طلوع 
األرض كسلم علينا الشمس على حجر مرتفع، فلما قربنا منو عليو السبلـ كثب إٔب 

كأنصفنا، كىو مع ذلك يدعو لنا كيقوؿ: كثرٛبونا كثركم اهلل أك كما قاؿ، كأخذ يسأؿ 
الفقيو علي كىو ٱبربه ٗبن ُب الببلد من الظلمة، كعاد على ا٢بجر ٧بتبيان ٕببائل سيفو كبْب 

٫بن يده عنزة مركوزة كىو ٰبدثنا ككاف ال يعرفو منا إال الفقيو علي كبعض من معنا، ك 
نشتفي ٕبديثو فبينا ٫بن ُب ذلك إذ برجل من البدك كسكوف ا١ببل ا٤بذكور ٰبمل قرصان من 

 الكبار ُب

إناءو ٩با يعتاد ُب تلك ا١بهة ُب الكرب؛ ألهنم ٯبعلونو ُب النار العظيمة كا٢بنيذ، كُب يد آخر 
معو قدح ٨بركط كبّب ٩بلوء لبنان حامضان، فقاؿ: يا موالنا ىذا نذر عليك، فنزؿ اإلماـ عليو 

السبلـ من ا٢بجر ككسر ذلك صغّبة صغّبة كدعا لو ٍب قاؿ: كلوا لقمة لقمة من ىذه 
، كاشربوا كل كاحد ملء فمو من ىذا اللنب ففعلنا حٌب أتى على ٝبيع من عنده، ٍب الكسر

أكل لقمة كاحدة، كشرب ملء فمو كأحدنا، كعاد على تلك ا٢بجر فما كاف قليبلن إال 
كبدكم آخر بثبلث رؤكس بقر ما بْب الكبار كالصغار، كقاؿ: يا موالنا ىذه ضيفة لك 

ـ، كأثُب عليو، ٍب أمر بإحداىا ألصحاب الشيخ أيب ك٤بن معك منا فدعا لو عليو السبل



زيد، كاآلخر للشيخ علي بن كىاف كأصحابو، فأسرعوا ذبح ما ىو ٥بم، كأضرموا النار 
كحنذكٮبا، كبقي الثالث فإف أصحاب اإلماـ عليو السبلـ اشتغلوا با٢بديث، كاشتغلنا برؤية 

على ا٤بقيم، فقاؿ اإلماـ عليو السبلـ: اإلماـ عليو السبلـ مع ما ٫بن عليو من دىشة الوارد 
كأنتم يا أصحاب قوموا أصلحوا حقكم، كنزؿ ٯبمع معنا ا٢بطب، قاؿ: فأقسموا عليو أف 

، كإذا  ، القـو يبقى كىم يكفونو، فعاد موضعو األكؿ، قاؿ: فلم نسمع إال صوتو: القـو
فاجتمعنا إٔب اإلماـ ببيارؽ الظا٤بْب قد شرعت فينا، كٓب نشعر ّٔم إال ُب أطرافنا، قاؿ: 

عليو السبلـ ككقع قتاؿ عظيم ال نعرؼ تفصيلو ُب تلك ا٢باؿ الشتغاؿ كل ُب جهتو، 
[ علي بن كىاف بصائبة، كقتل معو نفر فأركبو أصحابو على فرسو 99كجرح الشيخ ]ؽ/ 

كمالوا بو شاـ اليمن، كجرح السيد عبد اهلل احملنكي كذلك، كحصل بيننا كبينهم تبلـز 
 حٌب جذبوا منا الفقيو فبلف كاحتزكا رأسو، كاختبلط

ك٫بن ٪بر برجليو، كرمي الفقيو علي كقتل منهم، كاحتمل فبلف من األىنـو ٠باه أحد 
الظلمة، كاجتززنا رأسو ك٫بن على ذلك نعتقد أف اإلماـ عليو السبلـ ُب ساقتنا ُب موضعو، 

قد خرج اإلماـ، فخرجنا على فإذا بالفقيو علي ٰبتدينا األكؿ فاألكؿ كىو يقوؿ: اخرجوا ف
حالة، كاندرجنا من ا١ببل كىم يرموف كيرٝبوف با٢بجارة كاهلل سبحانو يدافع عنا، كنظرنا 
اإلماـ كإذا ىو بْب شجرات من كادم مور كقد اجتمع إليو أصحابو، قاؿ: فبشر بعضنا 

ظلمة الغازكف بعضان بسبلمتو، كا٫بدرنا كالصخر الكبار بعدنا فدافع اهلل عنا شرىا، ككاف ال
 من أصحاب األمّب عبد الرحيم ال رٞبو اهلل.

ك٤با كصلنا إٔب اإلماـ عليو السبلـ، ككاف قد ٢بقنا من الغم الشديد للهزٲبة كنرل أنا قد 
فررنا من الزحف، فلما رآنا استقبلنا بوجو طلق كيضحك إلينا كيقوؿ: ىذا أكؿ يـو بيننا 
كبْب الظا٤بْب، ٍب أخذ ٰبقرىم كيصغرىم، كيقوؿ: لو كاف معنا ٥بم أىبة ألخذناىم عن 

ذا حٌب ذىب ذلك من صدكرنا ٝبيعان ككاف قد ا٫بدر معنا الرأس من البقر، آخرىم ككذا كك
فأخربنا اإلماـ عليو السبلـ فقاؿ: ساعتكم أٛبوا عملكم فشويناه كأكلنا، كقد اجتمع إليو 



عليو السبلـ بْب الشجر ٫بو أربعمائة أك ٟبسمائة نفر، قاؿ: فرأيناه يوقع للسيد أٞبد عليو 
لطاىرة كيساره، ٍب يقـو إٔب قـو من الناس فيخلو ّٔم بْب الشجر ٍب السبلـ توقيعات بيده ا

يتودعونو كيذىبوف ٍب ال ندرم أين يذىبوف، فلما فرغ من ذلك كأمر أصحاب الشيخ علي 
بن كىاف أف يذىبوا بو إٔب جهة ا٤بشرؽ ففعلوا ٍب طلبنا باألىنـو إٔب ٙبت شجرة قاؿ: 

٤بواعظ حٌب بكينا، ٍب قاؿ: تبايعو٘ب على ا٤بوت كتكلم معنا بكبلـ بليغ ٓب أضبطو كفيو ا
كأف نقاتل من دكف صنعاء حٌب ندخلها فنغّب ما فيها من ا٤بنكرات، قاؿ: فبايعناه على 

ذلك ك٫بن نعتقد ذلك أنو يكوف من قوة اليقْب كالثقة باهلل كٗبا ٠بعنا منو عليو السبلـ حٌب 
نسيتنا يا ىؤالء، فتبسم عليو السبلـ كقاؿ: أف فبلنان منا قاؿ: يا موالنا فإذا دخلت صنعاء ك 

ال يكوف إف شاء اهلل تعأب، ٍب قاؿ: كم أنتم حْب كصلتم إلينا ىذه ا٤برة؟ قلنا: ٟبسة 
كثبلثوف نفران، فقاؿ: تذىبوف على اسم اهلل كادخلوا الببلد ليبلن، ٍب ادعوا أىل الصرب على 

[ رجبلن مثلو فتأتونا إف شاء 100ا١بهاد كالعزائم فأقل )حالة كل( رجل منكم يدعو]ؽ/
 اهلل حيث نطلبكم سبعوف رجبلن أك كما قاؿ.

قاؿ السيد أٞبد بن ٧بمد الشرُب نفع اهلل بو: إف رجبلن طلب من اإلماـ عليو السبلـ 
موضعان كٛبسكا ُب كيت ككيت فالتفت عليو السبلـ كقاؿ: اكتب لو ما يقوؿ، فقلت ما 

بة، ككاف األمر قد عظم على أصحابو كغّبىم كظنوا معناه: ىذه الساعة ما ىي ساعة كتا
أهنم قد غلبوا فقاؿ عليو السبلـ: كأنك ضقت ذرعان ٩با جرل كاهلل ألقلبنها عليهم يعِب 

األتراؾ كمن كاالىم من ا٤بشرؽ كألذيقنهم كأس ا٤بنايا أك كبلمان ىذا معناه، ٍب طلب السيد 
كدعها مع الفقيو علي الشهارم كىي أٞبد بن ٧بمد فوصل بعده خطوط فعلم عليها، ٍب أ

إٔب أعياف من األىنـو كظليمة، ككذلك إٔب السادة أىل احملراب كالسيد العبلمة إبراىيم بن 
ا٤بهدم بن جحاؼ رٞبو اهلل كغّبىم، ككاف ا٢باج آّاىد مشس الدين رٞبو اهلل كأصحابو 

ك٤با تودعناه قاـ إليهم  قائمْب بالسبلح قريبان من موالنا عليو السبلـ ال يؤنسوف بكلمة،
كعزموا جهات ا٤بشرؽ ال نعرؼ أين توجهوا، كأما ٫بن فلما قربنا من الببلد تفرقنا كما 



تقدـ، كجعلنا ا٤بوعد أينما يراه الفقيو علي كىو الذم يأتيو أمر اإلماـ عليو السبلـ، قاؿ: 
من ٱبشاه  فرجعنا كقد ا٫بدر ابن ٤بعافا إٔب ا٥بجر كقد تبسط ُب الببلد، كضم إليو

باإلحساف، كأخذ من كل جبل من جباؿ األىنـو عدة عسكر كاتبهم ُب ديوانو كأحسن 
إليهم، قاؿ: فكنا ُب خوؼ شديد حٌب إنا كنا ُب النهار ال نظهر ألحد، كُب الليل ٭بشي 

إٔب بعضنا بعضان كندعو من نثق بو إٔب ا١بهاد كخفي علينا خرب اإلماـ عليو السبلـ ٫بو 
م أين ىو كاألرض كأهنا تر٘بف بالظا٤بْب قد انثالت ٧باطهم من صنعاء إٔب الشهر ال ندر 

 األىنـو

كالظواىر حٌب أنو ٓب يبق موضع من ا٤بواضع ا٤بعتادة إال كفيو ٧بطة، كلقد أخرب الثقات أنو 
خرج من صنعاء ُب ليلة كاحدة أك كيـو ٜبانية عشر أمّبان كل أمّب ٗبحطة، ككاف قد قطعوا 

كر بعد عودىم من يافع كاطمأنت ٥بم الببلد، فأخرب غّب كاحد من غّب ٝباعة من العس
الفقيو قاسم أهنم طلبوىم كأعطوىم حٌب أف الرجل منهم ٱبرج ٗباٍين من الدراىم كالرب، 

كلقد بلغهم أف شيوخان كباران ٩بن خدـ ا٤بطهر بن اإلماـ شرؼ الدين عليو السبلـ كانوا ُب 
م من ٓب يقدر على ا٤بشي فوصل على ا٢بمار فأعطوه  عسكره فطلبوىم كأعطوىم كأف منه

[ 101كذلك، كلقد أخرب٘ب الشيخ علي بن دىاؽ الدريدم اآلنسي أنو ٤با كصل]ؽ/
جعفر باشا دكيبلن لسناف باشا ال رٞبو اهلل تعأب كما سيأٌب فوصل إٔب تعز فاجتمع إليو 

قاؿ: أمر٘ب موالنا كجوه العرب كالَبؾ، فجمعهم حٌب ٓب يبق أحد ٩بن ٓب نذكره، ٍب 
السلطاف ٧بمد أف آخذ شهادتكم كيكتبها ىذا القاضي فأشار إٔب فندٲبهم األعظم ما 
الوجو ُب انقطاع ا٣بزانة ا٤بعتادة من األبواب السلطانية أياـ الوزير حسن فإنو اعتذر من 

بعد ذلك الفتنة، ك٤با كٕب الباشا سناف بقيت الفتنة ٕبا٥با، كانساؽ من لديو خزانة، فأجابوه 
بعد أف نظركا إٔب بعضهم بعضان أف ما قالو الوزير حسن حق كأنو رٗبا كقف على ا٤بعتاد من 

الببلد، فلم يف ببعض ما ٙبتاجو ا١بنود، كأف سناف باشا ٓب يراع القانوف بل قتل أعياف 
، السلطنة كالتجار كغّبىم على أموا٥بم، فهذا الوجو كإال فما أبقت الفتنة شيئان أك كما قاؿ



كلقد أخرب٘ب أيضان تركي يسمى حسن شاكش كاف خدمنا مدة قاؿ:أنو كاف ٩بلوكان ُب مصر 
 لعاملها ا٤بشهور أيب ا٤بواىب البكرم

الشافعي كأنو ٠بع من لساف الوزير حسن كىو مع سيده ٰبدث ُب مصر أنو كاف لديو من 
يبان من ثبلثْب سنة، ا٣بزائن كاآلالت ماال يظنها ٘بتمع للسلطاف ألف كاليتو لليمن كانت قر 

فلما قاـ اإلماـ الداعي خرج ذلك كلو حٌب لقد ضربنا حلي السبلح كا٣بيل كا٤بماليك، 
 كخرجنا مثل ما دخلنا اليمن أك كما قاؿ. انتهى.

رجعنا إٔب ركاية الفقيو قاسم، قاؿ: كٓب يصح لنا من أحد أين اإلماـ عليو السبلـ كإذا 
م تبقوف ٗبا اجتمع إليكم إٔب تالقة فريج، من أعماؿ برسوؿ إٔب الفقيو علي الشهارم أنك

شرؽ عذر، فاجتمعنا ُب ليلة إٔب ذلك ا٤بوضع، ككاف صبح يـو ا١بمعة ُب شهر 
]..........[ كإذا ٫بن فوؽ ثبلٜبائة نفر كانضم إلينا أىل ذلك ا٤بوضع من عذر، ككانت 

 الزراعة حينئذو ضعيفة.

اىران كال ٚبافوا إف شاء اهلل فا٤بوعد بيننا كبْب اإلماـ قاؿ الفقيو علي: امضوا على اسم اهلل ظ
ىجرة آىبة من ببلد عذر، فقطعنا شط ٞباـ كمضينا مشرؽ قرف الوعر من خوؼ ٧بطة من 

الَبؾ أخذىم اهلل فيها أمّب ٥بم مع ابن ٞبيد السنحا٘ب كغّبه، فلما أشرفنا على آىبة كقد 
، كإذا باإلماـ عليو السبلـ نزؿ من انضم إلينا ٝباعة من عذر أكثرىم من غّب سبلح

الشركة موضعان ينحدر من نواحي حوث، فتلقيناه كسلمنا عليو كمعو ستمائة نفر قـو 
صحاح أىل أسلحة، كالبنادؽ فيهم قليلة كمعو راية بيضاء أك قاؿ رايتْب فسلمنا عليو 

بايع، كيقـو  كتربكنا بطلعتو، كأقبل من عذر كالعصيمات ٝباعة كىو يبايع من ٓب ]يكن[ قد
[ ُب الناس حٌب حضرت ا١بمعة فصلى بنا ا١بمعة، كخطب السيد أٞبد بن 102]ؽ/

٧بمد، ٍب تكلم بكبلـ بليغ كضمنو الوعظ البيلغ النافع، كأمر الناس بالتقدـ ألخذ احملطة 
الٍب ُب قرف الوعر، قاؿ: فتقدـ الناس كىم فوؽ األلف بكثّب، فلما كصل الناس إٔب قرب 

رف الوعر رتب الناس، كأمرىم بالقتاؿ فبدرت منهم خيل قليلة كرجاؿ فناكشوا ٧بطة خارج ق



الناس ساعة، ٍب ىزموىم حٌب اتصلوا باحملطة فقاتل جنود الظلمة قتاالن شديدان حٌب دنا 
الليل، كىزمهم جنود ا٢بق حٌب انتهبوا ٧بطتهم على آخرىا، كقتلوا منهم قتبلن كثّبان، كىرب 

لقفلة كٙبصنوا فيها كقد دنا الليل، قاؿ: فكاف اإلماـ عليو السبلـ الباقوف حٌب تعلقوا ا
يصيح بنفسو كيأمر من عنده بذلك أنكم ال ٙبرقوا السوؽ كما فيو من عشش احملطة 

كغّبىا من ا٢بطب كالعلف ٨بافة من البنادؽ أف ترميهم من القفلة على ضوء النار، قاؿ: 
 عظيمة فحصل من الناس ٨بالفة فأحرقوىا، فطلعت نار

كرميت البنادؽ من القفلة فأصابوا ٝباعة من الناس، كاستشهد ٫بو اثِب عشر نفران، فأمر 
اإلماـ عليو السبلـ بإخراج القتلى فأخرجوىم إٔب فوؽ بئر أثلة ا٤بعركفو ىنالك ٕبيث أف 
البندؽ البالغة تصل إليها من القفلة، فصلى بالناس ا٤بغرب ٍب العشاء، ٍب أمر بالشهداء 

ركا كصلى عليهم، كأمر بدفنهم، ٍب كصل فبلف من زراع ا٢بضّبات كقاؿ ىذا ا٤بوضع فأحض
عشاء ألصحابك يا موالنا، فأمر اإلماـ عليو السبلـ الناس أف يأخذ كل كاحد منهم 

الكفاية كال يتعداىا كقدرىا ىو كمن عنده سنبلتْب، قاؿ مقسمان باهلل: ما رأيت احدان زاد 
بلن زاد على ذلك، كأخربنا بعد ذلك من يعرؼ ا٤بالك ا٤بذكور على ذلك كال بلغِب أف رج

أف ٜبرتو ا٤بعتادة منها حصلت من غّب نقص، ٍب طلع اإلماـ عليو السبلـ القرف األسود ٧بل 
ا٢بضّبات كقد فزعو أىلها فكاف ُب بيت فبلف كغّبىا كذلك، كالظن منا أنا ٭بسي إٔب 

أصلهم كنظهر إٔب غّبىم كال تدبّب لنا إال الصبح، ٍب نناجز من بقي من احملطة حٌب نست
ذلك، قاؿ: فإذا بنا نسمع من عند اإلماـ عليو السبلـ الدكاعي للقبائل قبيلة قبيلة يدخلوف 

عليو حٌب كنا باألىنـو من أحرىم طلبان، فلما حصلنا عنده عليو السبلـ كإذا بو ُب منزؿ 
بلـ بليغ ٓب أضبطو متضمنان كسيع على قصب الذرة ما ٍب فراش غّبه، فتكلم معنا بك

ا٤بواعظ النافعة، كا٢بث على ا١بهاد كإظهار كلمة ا٢بق، ٍب قاؿ ما معناه: التدبّب أف تفرقوا 
[ عليو من أىل ا٣بّب كالعزائم كالصرب، ٍب 103ككل كاحد يدعو من أمكنو كقدر ]ؽ/ 



كتبان كما تقدـ، طلب البيعة ٩بن ٓب قد يبايع فبايعوه كأعطى الفقيو علي بن ٧بمد الشهارم  
 كقاؿ: ٙبفظوا نفوسكم باالختفاء حٌب

يأتيكم إف شاء اهلل أمرم ، ٍب هنضنا كهنض جهات ا٤بشرؽ فدخلنا الببلد على تلك الصفة 
مستورين بالظبلـ فكنا ُب الببلد كما تقدـ ٬بتفي النهار ُب شواىق كأسفاؿ البيوت، كالليل 

ا ٝباعة نظنهم فوؽ السبعمائة، كخفي نسّب على من نتوسم فيو اإلجابة حٌب اجتمع لن
علينا اإلماـ عليو السبلـ فبل تصح ركاية بأنو ُب موضع، كاألرض إذ ذاؾ ترجف بالظا٤بْب 

 ال يدركف أين ىو فيقصدكه.

 ]كقعة أخرؼ[
قصة قتل أخرؼ من ركاية ا٤بذكور، كمن ركاية السيد ٝباؿ الدين علي بن ٧بمد الغربا٘ب عن 

س الدين، كمن ركاية حي ا٢باج آّاىد عواض بن قاسم األقهومي كالده السيد ٧بمد بن مش
أنو ٤با استقر ابن ا٤بعافا كمن معو من األمراء ُب ا٥بجر، كاستقر ُب قرف الوعر ٧بطة كُب ٪بد 
ابن دحباش من أعماؿ حاشف، كذلك كاف من الَبؾ رتبة ُب حصن نعماف عياؿ قاسم 

األمراء األمّب عبد اهلل بن مطهر بن اإلماـ شرؼ من غرباف، ٍب أقبلت ٧باط فيها من أعياف 
الدين كعدة من أمراء الَبؾ، ٍب أمراء ا١بوؼ األمّب علي بن مطهر بن شويع، اتفق رأيهم 
أف يبقى ُب غرباف األمّب علي بن مطهر بن الشويع، كيتقدـ األمّب عبد اهلل كمن معو من 

عن كالده أهنم نزلوا من ا٣بشع إٔب األمراء إٔب ببلد عذر، فأخرب٘ب السيد علي بن ٧بمد 
الوادم كمعهم من األثقاؿ كاآلالت ما ٯبل كيعظم حٌب أف أكثر تلك ا٤بواضع من ا٣بشع 

إٔب الوادم ٞبائل مطرحة، ككاف أىل غرباف مع الظا٤بْب خالصْب كال ٮبة ٥بم خبلؼ 
ذه األمواؿ ذلك، كأف فبلنان ٠باه أخذ يؤنب األشراؼ كالقبائل كيقوؿ فيما يقوؿ: خذكا ى

ا٤بطرحة يا )فعلو يا تركو( كما ٚبافوا عليو ُب غرباف من العواقب كما الذم معكم ٚبافوف 
عليو، كأطاؿ ُب ذلك فاجتمع ٝباعة منهم السيد ٧بمد بن مشس الدين كالد السيد علي 
 بن ٧بمد، كتعاقدكا على الوثوب ُب آخر احملطة، كركاية الفقيو قاسم تقرب من ىذا ا٤بعُب.



ا ا٢باج عواض األقهومي رٞبو اهلل، فقاؿ: خرج ٝباعة يتخفوف كيطلبوف خرب اإلماـ عليو كأم
السبلـ للحوؽ بو على خوؼ شديد حٌب اتصل ٗبذاعّب كادعة، فبلغهم احملاط كاألمواؿ 

[ ا٤بطرحة، كجاء ا٣برب أف ٍب قومان كاصلْب ٥با ال يعرفوف قائلو، فاجتمعوا ىم 104]ؽ/
زيز كأسفاؿ كادعة حٌب كانوا فوؽ مائٍب رجل معهم من السبلح كٝباعة من أىل بلد ا٢ب

اليسّب، كانضم إليهم بدكاف كمن غرباف ٝباعة، كىجموا على آخر احملطة فانتهبوا كثّبان 
منها، كقتلوا ٝباعة معها، كدافع عنهم األمّب عبد اهلل كمن معو، كأمسوا عليهم إٔب قريب 

رؼ، كقتل منهم قريب ا٤بائتْب النفر، كانتهب من الصبح ٍب تفرقوا، كطلعت احملطة من أخ
أثقا٥بم كثّب، قاؿ ا٢باج عواض: فاتفقنا على التفرؽ فتفرقنا كطلبنا رسوالن إٔب اإلماـ عليو 

السبلـ ال علم لنا بو فانتدب السيد ٧بمد بن مشس الدين، فعـز ككاف فيو خفة كقوة، 
و اهلل تعأب، فأخرب٘ب كلده عن خربه كعمر رٞبو اهلل مدة، كاستمر ُب ا١بهاد حٌب مات رٞب

أنو ال يعرؼ الببلد، ككاف معو من الغنائم فرجية كبّبة ٞبراء، كسيف مسقط ُب حلية 
عظيمة من السيوؼ الكبار ذكات القيم البالغة، قاؿ: فحملت السيف ليقف اإلماـ عليو 

اتفقت بسيدنا كالقبائل ليعرفوا صحة البشارة حٌب كصلت مرىبة كىو ُب غاية من ا٣بوؼ ف
الفقيو الفاضل ٝباؿ الدين علي بن الصاّب األكوع رٞبو اهلل تعأب، كىو أيضان خائف كال 

أعرفو فكتمت نفسي منو ككتم مِب كذلك حٌب طاؿ الكبلـ، كأخرب كل كاحد منا صاحبو 
بالصدؽ فبشرتو فحمد اهلل كاستبشر كعرفِب با٠بو، كسألتو عن اإلماـ، فقاؿ: ٘بد خربه ُب 

 يسمى حرؼ الصللة من أعماؿ الركنة من موضع

ببلد عياؿ أسد، فطلب ٕب الدليل فعزمت معو، قاؿ: فوافقت اإلماـ عليو السبلـ كبشرتو 
كأخربتو فحمد اهلل سبحانو، ٍب تقدـ إٔب موضع من أسفاؿ عياؿ أسد أظنو يسمى حرؼ 

 عريج كاشتد عزمو عليو السبلـ، كظهر ُب ذلك ا٤بوضع.
أٞبد بن ٧بمد الشرُب رٞبو اهلل تعأب: إف سبب كقعة أخرؼ أف اإلماـ  قاؿ السيد العبلمة

عليو السبلـ أرسل أكؿ الدعوة كقبل ظهورىا ٝباعة من أصحابو كا٢باج آّاىد سيف 



اإلسبلـ أٞبد بن عواض األسدم، كا٢باج الفاضل آّاىد أٞبد بن علي بن دغيش كغّبىم 
ظهر أمرىم عليهم كصلوا إليو بسبلحهم، فلما  ٤بعاقدة قبائل الظاىر كغّبىم، كأهنم مٌب

ظهر أمره ُب قارة كصلو األمّب ا٢بسن بن ناصر الغربا٘ب كذكر حديثان ُب طريقهم، ٍب إف 
األمّب ا٢بسن بن ناصر، كا٢باج أٞبد بن علي بن دغيش كغّبٮبا أعقدكا من حاشد كبكيل 

ٌب خرج أك٥با إٔب الصافية كأكقعوا كأىل غرباف، فكانوا ٫بو ألف نفر فَبكوا احملطة ا٤بذكورة ح
[ ّٔم فأكؿ من رماىم األمّب ا٢بسن بن ناصر، كذكر أهنم حاصركىم يومْب 105]ؽ/

بلياليهما، كٓب يذكر القتل أنو كاف كثّبان كالركاية ا٤بتقدمة بل أقل، كأف األمّب علي بن ا٤بطهر 
د حلف ألصحاب بن الشويع احتاؿ ُب خركجهم، كاإلفراج عنهم، ككاف األمّب علي ق

اإلماـ عليو السبلـ أنو ال يضر أصحاب اإلماـ بسوء كأنو صائر إليو بعد حْب، نقل ما 
 ذكره با٤بعُب.

كلنعد إٔب ركاية الوالد السيد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم اآلنسي رٞبو اهلل تعأب، قاؿ:  
لى ا٤بسارعة كنت ُب صنعاء قبل خركج اإلماـ عليو السبلـ ككنا نتحدث بظهوره كنتوعد ع

إليو عليو السبلـ، فلما خرج كصح خركجو على الظا٤بْب كاألرض إذ ذاؾ ٛبيد ّٔم أعانِب 
بعض أىل صنعاء ّٔذا السيف سيفان عظيمان حسنيان قل مثلو، كقاؿ: ىذا لك للجهاد 

كأعانِب آخر بَبس كلبست مضربات، كمعي أيضان جوخ كهتيأت ّٔيئات أشراؼ كوكباف، 
٘ب عاـز ظفّب حجة، ٍب منو كجدت من أخرجِب ببلد الشرؼ، ٍب ٤با صح فلم أٛبكن إال بأ

أف اإلماـ عليو السبلـ ُب جهات ا٤بشرؽ قصدت ا٥بجر ىجر األىنـو لعلي أدرؾ خربه 
عند السادة الفضبلء أىل احملراب كٓب أٛبكن من قصدىم إال بأف دخلت ٧بطة بِب ا٤بعافا ُب 

ندم شاكش يقوؿ: أجب األمّب، فقمت معو ا٥بجر فبينا أنا ُب السوؽ أدكر إال كع
فأدخلت على األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا كعنده كاتباه ك٫بو ثبلثة أنفار فأخرج من كاف عنده 

كأخلى ٕب ا٤بكاف، كٓب يبق غّب كاتبيو الفقيو صبلح ا١بملوٕب، كالشيخ سعيد بن حاجب 
٘ب ُب صنعاء ُب سادهتا فرفق يب كتكلم معي من أنت؟ كأين تريد؟ كما، كما؟ ككاف قدرآ



حٌب أنو صرح بأنك تريد اإلماـ كذا، قاؿ: فلما ٠بعت منو قلت لو: ىذا عقلك كلو 
ٙبدث بأف ىذا الرجل آّنوف ٯبيبو أحد أك يلتفت صاحب عقل إليو ال ٯبد موضعان ٰبفظو 

  حٌب يلتئم إليو أنصار ككذا، اللهم إال أنتم يا رؤساء الزيدية مثلك كمثل إخواننا أىل
كوكباف حٌب التفت إٔب صاحيب، كقاؿ: صدؽ الرجل فما كصلك؟ قاؿ: فقلت كاف على 

 رجل ٕب دراىم ُب صنعاء، فلما تفرقت احملاط كٓب أعرؼ موضعو فبلغِب أنو ُب ىذه

احملطة فصدقِب، كخلصت أكطلبت موضعان آكم إليو ففعل، ٍب أخذت أدكر ظاىران لصاحيب 
ألتو عن السادة فأخرب أهنم آمنوف كباقوف ُب بيوهتم، حٌب كجدت رجبلن من أىل احملراب فس

فقلت: ما ٰبفظِب غّبىم، كأجد ا٢بقيقة عندىم فخرجت معو على صورة مع إقباؿ الليل 
[ فاستبشركا 106ككنت أعرؼ السادة من شباـ كوكباف، فدخلت عليهم ليبلن ]ؽ/ 

 كآنسو٘ب كأخفو٘ب ُب بيوهتم ليلة.
امي كاف ٞبل مع اإلماـ رايتو يـو قرف الوعر، كسار معو كقد ٍب قالوا: بلغنا أف عراؼ البت

كصل ىذه الليلة، قاؿ فطلبوه على صفة فوصل كأخرب ٖبركج اإلماـ إٔب ا٤بوضع ا٤بذكور من 
ببلد عياؿ أسد كأنو كصل بكتب إٔب السادة كغّبىم فأحضركه كأحضركا معو من أخرجِب 

حٌب صرنا إٔب جانب حوث، كبلغنا دخوؿ إٔب ببلد العصيمات فأقبل إلينا ٝباعة رفقونا 
األمّب حسن بن ناصر الغربا٘ب، كالسيد ا٥بادم الغربا٘ب، كالشيخ آّاىد علي بن كىاف 

العذرم كمن انضم إليهم ا٤بصنعة سفاؿ ببلد الصبيحات من كادعة كأف ا٢برب عليهم من 
، احملاط الٍب ُب كادعة قائمة، كأف األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا ٝبع م ن عنده كمشائخ األىنـو

كالعسكر الذين اجتذّٔم من مبلح األىنـو كاتصلوا بأمراء العجم الذين ُب كادعة، ككانوا  
كما ذكر السيد العبلمة أٞبد بن ٧بمد نفع اهلل بو ٫بو ٟبسة عشر ألفان كخيلهم ٜبا٭بائة 

 فارس، كا٢برب على السادة قائمة فأغرنا ُب ٝباعة من العصيمات، فحصلت حركب
كمبلزمة شديدة، ككصل الشيخ آّاىد ٧بمد بن صبلح البحش كٝباعة من أصحابو من 



عند اإلماـ مددان، كفيهم عسكر كبيارؽ كسبلح حسن، فكاف لوصو٥بم موقع، كأصيب 
 األمّب ا٢بسن بن ناصر ُب رجلو حٌب شلت، كعاش

نا عليو السبلـ، بعدىا زمانان طويبلن حت مات رٞبو اهلل ُب السنة الٍب مات فيها حي موال
كاستشهد السيد ا٥بادم الغربا٘ب القا٠بي رٞبو اهلل، كٞبلوه ٍب السيد علي بن ا٤بهدم 

اآلنسي بصائبة ُب كتفو، كٞبلوه إٔب عند اإلماـ عليو السبلـ فوافاه كىو على أىبة الغارة 
ارة، بنفسو إٔب كادعة، كأرسل ا٢باج آّاىد مشس الدين أٞبد بن عواض رٞبو اهلل يلتمس غ
فاحتبسوا لو ُب موضع حٌب كصل ُب ٝباعة ليسوا بالكثّب، ككاف ُب كادعة ٧باط العجم  

كثرة، كُب ّٔماف كذلك، كُب ٟبر كذلك فلم يتمكن اإلماـ أف يتصل بوادعة، فاختفوا ُب 
موضع قريب من ا٢ببلة حٌب جاء الليل كدخلوا حدكد كادعة كإذا بالبشرل كالتنصّب بظهور 

، كأف كادعة كلها مالوا إٔب جانب ا٢بق كأف عسكر األىنـو الذين كانوا مع آّاىدين عليهم
ابن ا٤بعافا خرجوا إٔب جانب احملطة، كحاربوا مع جنود ا٢بق، فبينا ٫بن كذلك كإذا بالقاضي 

[ بن ٰبٓب بشارم العنسي العذرم ينادم بأعلى صوتو: البشارة يا أمّب 107ىادم ]ؽ/
ـ كعذر تواثقوا رىائن لبعضهم بعضان، كأجابوا كلمة ا٢بق كأكقدكا ا٤بؤمنْب ىؤالء قبائل األىنو 

النار كاجتمعوا للجهاد، كطردكا من بقي ُب ببلدىم من أصحاب ا٤بعافا، كطلبوا ا٤ببادرة 
 بوصولك إٔب ببلدىم لئبل ينتقض عليهم ما عقدكا أك كما قاؿ.

عشيش كقد كصل إٔب  قاؿ: فأمر اإلماـ عليهم السبلـ السيد العبلمة ٧بمد بن علي بن
اإلماـ كالسيد أٞبد بن ٧بمد األعضب، كا٢باج آّاىد أٞبد بن عواض، كالشيخ آّاىد 
الشهيد علي بن كىاف العذرم كغّبىم ٗببلزمة ا١بهاد ُب كادعة، كمشر اإلماـ عليو السبلـ 

، ككانت طريقو حوث كالسركة، ٍب طلب دكاة يكتب جوابان عامان كإع بلمان العـز إٔب األىنـو
٤بشائخ األىنـو كعذر بوصولو، فلم ٯبد الدكاة فسكوا الفحم كخلطوا عليو الصمغ ككتبوا، 

كأرسل السيد ٧بمد بن مشس الدين الغربا٘ب الواصل ببشارة أخرؼ، قاؿ: ككاف فيو من 
ا٣بفة ما ال أعرفها ُب غّبه، ٍب تقدـ اإلماـ عليو السبلـ إٔب احملراب كقد اجتمع إليو كثرة 



.فوؽ أل  في رجل، كتلقاه السادة كالعلماء من األىنـو
قاؿ السيد أٞبد بن ٧بمد الشرُب نفع اهلل بو: إف األمّب ابن ا٤بعافا ترؾ ُب ا٥بجر ٧بطة من 

الَبؾ مع الشيخ جابر بن ٞبيد السنحا٘ب فقبض اإلماـ عليهم كرفق ابن ٞبيد كما شرطو لو 
، كمضى مرفقان بالسودة كتقدـ من احملراب   إٔب جبل سّباف.األىنـو

 ]حرب كادعة[
فصل: كأما ا٢برب على كادعة فاستظهر جنود ا٢بق على الظا٤بْب فاهنزموا كقد طلبوا الرفاقة 
على أهنم يعزموف صنعاء، فوضعها ٥بم السادة، كمن إليهم، كانكفوا راجعْب إٔب صنعاء ، 

فيها ليلتْب كطالبوا الرفاقة ك٤با كصلوا إٔب حراؼ ٟبر كأقاموا أيامان يسّبة، ٍب دخلوا ٟبر باتوا 
فرفقهم الكلبيوف، كمن إليهم، ككاف عددىم كثّبان كأمراؤىم ٜبا٘ب عشر أمّبان، كلقد أخرب٘ب 

من حكى ذلك كشاىده كىو الشيخ صبلح بن قاسم الكليب كغّبه أف أك٥بم يشرب ُب بئر 
ذكورين األمّب عبد ريدة البوف، كآخرىم ٱبرج من السنتْب فوؽ مسافة الربيد، كمن األمراء ا٤ب

اهلل بن مطهر، كاألمّب مطهر بن الشويع ككلده األمّب علي، كاألمّب طرموش، كاألمّب 
 [.٨108برعلي، كالشيخ علي بن متاش السنحا٘ب ا٣بوال٘ب كغّبىم]ؽ/

 ]كقعة نقيل عجيب[
ٍب إنو أغار عليو ا٢باج آّاىد مشس الدين أٞبد بن عواض كمن انضم إليو من الكلبيْب 

ىم فأدركوا قدر ثلث احملطة ألنو رمي ٝبل للشيخ علي بن متاش ا٣بوال٘ب عليو حاصل كغّب 
 فعقم الطريق كانتهب بسببو ما بعده من األثقاؿ الكثّبة، كبعض الزبارط كغّبىا.

كقاؿ السيد عيسى بن لطف اهلل: إهنا أخذت ٝبيع أثقا٥بم كأصيب الشيخ علي بن متاش 
ائة حرؼ أٞبر ذىب، كقتل ٝباعة فوؽ ا٤بائة النفر كذىب مالو ُب ٝبلتها ألف كسبعم

 كأحرؽ عليهم الباركت كىلك منهم بو أنفار.



كقاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: ككقعت الورطة مع األتراؾ ُب جراؼ ٟبر كأيقنوا بالعطب، 
فركل الثقة أهنم احتالوا ُب أنفسهم بأف خدعوا السيد العبلمة ٧بمد بن علي ا٢بوثي، 

بن ٧بمد األعضب كالشيخ علي بن كىاف كمن معو، ككتبوا إليهم ُب رفاقة ٥بم  كالسيد أٞبد
كإخراجهم إٔب البوف ٗبا معهم من األثقاؿ، ككاف ذلك على يد األمّب علي بن ا٤بطهر بن 
الشويع بعد أف أخذكا منو العهد لئلماـ عليو السبلـ كأنو بعد ذلك يصل إٔب اإلماـ عليو 

إٔب ا٢باج آّاىد أٞبد بن عواض كمن معو، فأجاب عليهم  السبلـ كيكتب بذلك ا٢بديث
ا٢باج كمن معو: إف ىذا الصلح إف كاف برأم اإلماـ عليو السبلـ فبل بأس كإف ٓب يكن فبل 
نساعد إليو ،فأظهر الَبؾ عدـ ا٤بباالة با٢باج كمن معو كأظهركا أهنم يقصدكنو للحرب، ٍب 

با٤بعُب(، كبعد ىذه الواقعة فتح ا٤بشرؽ ٝبيعو إٔب مالوا نقيل عجيب ككاف ما تقدـ )منقوالن 
ببلد الطياؿ كما أخرب٘ب حي القاضي العآب ٝباؿ الدين علي بن أٞبد بن أيب الرجاؿ رٞبو 
اهلل، قاؿ: إنو خرج ُب تلك األياـ إٔب األمّب مطهر بن الشويع من قبل الوزير حسن، ككاف 

 الببلد مثل ببلد ذيباف كبِب زىّب إليو ببلد حاشد كبكيل ُب ٧بطة فبل زاؿ يطوؼ ُب
كالصيد كنواحيها، كيصطنع الناس كما تقدـ من ابن ا٤بعافا، ٍب طلب ٝباعة من العلماء 

كالفقهاء، منهم: القاضي ا٥بادم بن عبد اهلل بن أيب الرجاؿ، كالقاضي صاّب بن عبد اهلل 
ه، ككاف يسّب ّٔم بن حنش، كالقاضي عبد الوىاب الصنعا٘ب ا٤بذكور ُب أخبار حجة كغّب 

معو على أنو معظم ٥بم كىم معو ُب االعتقاؿ كمع ذلك فهو ٰبضهم على ترؾ الفتنة، 
 كيقوؿ: قد رأيتم عدـ صرب القبائل على

[. قاؿ: كدعاة اإلماـ ككتبو تَبل 109القياـ مع اإلماـ ا٢بسن كذا ككذا من العواقب ]ؽ/
ّب ُب ظفار، كعندم ُب بعض عامة كخاصة حٌب أف الصنو القاضي ا٥بادم أضاؼ األم

منازؿ البيت اثناف فأخذنا ٥بم حصة من الضيافة من بْب يد األمّب كعاقدنا أىل العزائم من 
الشيعة كالقبائل، ٍب أكقدت النّباف كقاـ معنا أىل خارؼ حٌب اجتمعنا إٔب ناعط من أعلى 



الظا٤بْب قد  جباؿ الصيد ٝبعان كثّبان لكن من غّب سبلح كال ندرم إٔب أين توجو ألف
 انكفؤا إٔب صنعاء كقدىزمهم اهلل.

 ]كرامات اإلماـ[
نعم كاتفق معنا ُب حاؿ ا٤بساء ُب ناعط قضية أنا ٤با أخذنا مضاجعنا للنـو احتجنا إٔب 

شربة ماء، قاؿ: فقلت: من يسقينا من الربكة فأجره على اهلل، قاؿ:فقاـ الفقيو فبلف خفي 
خذ إناء كذىب كٓب نره ك٭بنا كأصبحناكٓب ٪بده ُب القـو علي ا٠بو كقد ٠باه، كقاؿ: أنا، فأ

فظننا أنو جنب كبدا لو الرجوع إٔب ا٤بشهد ا٤بقدس بذم بْب كترددنا ننتظر التئاـ القبائل، 
كأمر موالنا اإلماـ عليو السبلـ ٫بو ٜبانية أياـ، كدخلنا أعناب سلب من ببلد حشب 

غالبهم بغّب سبلح، كأما البنادؽ قليلة الزيادم كقد أصفقت حاشد كبكيل على اإلجابة ك 
 جدان ما٘باكز العشرين القصبة.

قاؿ: فلم نشعر إال بالفقيو ا٤بذكور كقد صار ُب حالة ضعيفة مصفر اللوف كعينو ٦برحة 
ٞبراء يقطر منها الدـ فلم نكد نعرفو حٌب ٙبققناه فسألناه عن خربه كأين كاف ىذه األياـ 

اء، فقاؿ: اتفق ٕب قضية كىي أ٘ب ٤با خرجت من عندكم، كىو فارقنا على أنو يسقينا ا٤ب
فلما ىبطت إٔب أسفل منكم إال كقد ٞبلت فيما بْب السماء كاألرض حٌب أكصلو٘ب ٧بل 

فبلف من جبل الفليقة من ببلد الكلبيْب فأحضرك٘ب عند أمّب ا١باف، كشكا٘ب قـو أ٘ب قتلت 
يتهم ككصف من أمورىم كألواهنم منهم بأف كقعت عليهم مع النزكؿ ككحلو٘ب بكحاؿ فرأ

أموران ىائلة، فقلت: ككيف ذاؾ؟ فقالوا: كنا ٧باطْب ٙبتكم ككنا ُب ٧بطة من ا١بن خرجنا 
للجهاد ُب سبيل اهلل، قاؿ: فحبسوه حٌب سكنت فورهتم كطلبوه كأبركه ك٠بحوا لو ألجل 

اتفق من اجتماع  ا١بهاد مع اإلماـ عليو السبلـ، كىذه من كرامات اإلماـ عليو السبلـ كما
 ا١بن مع اإلنس على كجوب نصرتو سبلـ اهلل عليو كرٞبتو.

]  ]حركب ىـز
قاؿ: ٍب خرجنا إٔب ىـز الستدعائهم لنا فصرنا إليها ُب عآب من الناس كبينها كبْب صنعاء 



٫بو ستة فراسخ ال غّب، ٍب تواترت الغارات إلينا من قبل اإلماـ عليو السبلـ فوصل الفقيو 
ز الدين علي بن صاّب األكوع، ٍب السيد أٞبد بن ٧بمد األعضب ا٢بوثي كغّبٮبا آّاىد ع

[ ىـز عآب من الناس، كخيموا ُب ذلك ا٤بوضع فخرج عليهم 110حٌب اجتمع ُب]ؽ/
سناف لعنو اهلل ُب ٝبع عظيم من العجم كالعرب كا٤بدافع كقد أرىب كأرعد كأبرؽ، كألبس 

ركم أنو لبس الكبلب ا٢بمرة كأخرج معهم األمّب  جنوده كخيلو ا٢بمر كٝبالو كذلك حٌب
عبد اهلل بن ٧بمد الداعي ا٥بمدا٘ب كىو الذم دخل الرـك يستدعي ا٣بركج على عياؿ اإلماـ 
شرؼ الدين عليو السبلـ، ككاف معو ٫بو ثبلثة آالؼ من ٮبداف، فاتفق حرب عظيم صرب 

آّاىدكف البيوت كىي غّب  فيو آّاىدكف ك٥بم شدة حٌب أحيط ّٔم من ثبلث جهات كلـز
حصينة، كا٣بيل ٙبمل عليهم حٌب تصل شوارع البلد، فبينماىم ُب مكابدة ذلك، ككاف 
ا٢باج آّاىد مشس الدين أٞبد بن عواض األسدم رٞبو اهلل تعأب قد دخل ببلد هنم، 

لطياؿ كاجتمعوا إليو كأجابوه كأراد التقدـ ّٔم كمن اجتمع إليو من غّبىم من ببلد خوالف ا
فوصل إٔب موضع من أعلى السر يسمى الشرفة، ٍب إنو دعا كا٤بستجن على ىـز فعاد ٗبن 

معو كصعد ّٔم جببلن مشرفان على صنعاء على كادم السر يسمى ذباب فعشر من ذلك من 
ىنالك فسمع ا٢برب كا٤بدافع على ىـز فقاـ ٗبن اجتمع إليو من القبائل كحرضهم على 

، فخلص لو ٫بو ٜبا٭بائة نفر ا١بهاد، كقاؿ: ما يسع ع ند اهلل إال الغارة على إخواننا إٔب ىـز
 أك يزيدكف على ذلك كا٫بدر ّٔم إٔب القاع ٍب جبل

بِب جرموز حٌب انتهى أسفل ٧بطة سناف لعنو اهلل إٔب جهة ا٤بشرؽ، كا٤بسلموف ُب ىـز ُب 
ا٢بارة من أضيق حاؿ قد دخل عليهم بعض بيوهتا كىم ثابتوف صابركف، ككاف رجل من 

ببلد ذم مرمر يسمى أبا مرٙب لعنو اهلل تعأب من كبار جنده كمن أىل البأس تكلم ُب 
اإلماـ عليو السبلـ ٗبا ال ٯبوز لعنو اهلل كأشار مستهزئان إٔب فرجو فما أًب ذلك حٌب أصابتو 

 رصاصة أخذت مذاكّبه، ككاف عربة ظاىرة.
ا٢باج أٞبد من ٙبريض ا٢باج للناس ٗبا  كلقد أخرب٘ب حي كالدم رٞبو اهلل ككاف ُب عسكر



يطوؿ كلقد اىتز للجهاد من حضر من رعاة الغنم ُب الطريق، ٍب ٤با كصل ذلك ا٤بوضع 
ككاف كصل غارات من قبل من حاشد كبكيل كأحصركا ٓب يتمكنوا من ا٤بدد فانضموا إٔب 

ٮبداف كٓب ا٢باج فأخذ عليهم أف ال يتقدمو أحد فتقدـ ّٔم من مواضع ٠باىا حٌب قصد 
يليهم جند العجم فأكقعوا فيهم حٌب ىزموىم كفرقوىم كٝبلة ا٤براكز كلها فاجتمع جنود 

[ الكبّبة 111العجم إٔب طاغيتهم كدافعوا عنو، ككاف قد أرىق، ٍب استقامت ا٤ببلحم ]ؽ/ 
كا٤بصادمة الٍب يضرب ّٔا ا٤بثل فأقاموا على ذلك شهران أك فوؽ ذلك، كُب أكثرىا اليد ٥بم 

ى العجم، ككاف سناف ال رٞبو اهلل يباشر ا٢برب بنفسو ككاف لو مَبس ٰبفظ نفسو فيو عل
كقريب منو ا٤بدفع ا٤بعركؼ با٣ببا٘ب قل مثلو ُب أرض اليمن، ككاف قد ضر ا٤بسلمْب 

كالبيوت فحمل عليو ا٤بسلموف ٞبلة ىائلة حٌب أزاحوىم من فوقو كحصل عجب من 
ر ّٔا فلم يقدركا أف ٯبركه إليهم، كقد ٛبكنوا منو فجمعوا سرعاف الناس كقطعوا حبالو الٍب ٯبي 

عليو حطبان كغرائر كآالت كانت بالقرب فأحرقوه على أهنم يغّبكنو كصبوا عليو ا٤باء كا٣بل، 
 فَباجع أصحاب

ا٤بخذكؿ سناف الرٞبو اهلل إليو ككانوا ٞبلوه للهرب فرموا فأصابوا ٝباعة من آّاىدين 
اس ليلتهم كٮبوا بو أخرل حٌب اتصلوا بو كٓب يتمكنوا كما تقدـ، علىضوء النار فرجع الن

ككاف حي الشيخ علي بن عبد اهلل الزيادم عند سناف ال رٞبو اهلل ُب االعتقاؿ كأخوه 
الشيخ ٧بمد بن عبد اهلل عمدة ُب أىل ا١بهاد ك٩بن لو التأثّب العظيم كالنصيحة، ككاف يرمي 

فكاف سناف ال رٞبو اهلل ٱبرج الشيخ علي حٌب يعاينو  بالبندؽ كيركب ا٣بيل كيقاتل عليها،
أخوه كينادكنو ىذا أخوؾ إف ٱبرج أصحاب اإلماـ من بلدؾ كإال قتلناه فبل ٯبيبهم إال: 

افعلوا ما بدا لكم، لقد صارت الببلد لئلماـ أيده اهلل كٓب يبق ٕب فيها تصرؼ أك كما قاؿ، 
ع كذٕبوه كما يذبح ا٣بركؼ، كبقي ا٢برب فلما يئسوا منو أخرجوا الشيخ علي على ا٤بدف

حٌب قيل ىذا األمّب عبد الرحيم بن عبد الرٞبن احملرـك قد كصل من عند اإلماـ عليو 
السبلـ، ك٤بصّبه ٔبنوده كأىل ٩بلكتو إٔب عند اإلماـ خرب طويل نذكرمنو إف شاء اهلل تعأب 



ـ بعيوف من أصحاب اإلماـ ما يسره اهلل ُب موضعو، كقد بايع اإلماـ كأظهر التوبة كتقد
عليو السبلـ حٌب كصل بعاش، ككاف ُب عمراف من قبل موالنا اإلماـ عليو السبلـ الوالد 
السيد ٧بمد بن ناصر الغربا٘ب أطاؿ اهلل عمره فقبض على من عنده من أصحاب اإلماـ 

 عليو السبلـ كا٫بدر إٔب جنات عمراف، كعاث فيهم كقتل عا٤بان كتقدـ إٔب عياؿ سريح
فاهنـز آّاىدكف من ىـز كتفرقوا، كقتل من أىل ىـز ٫بو ثبلٜبائة نفر فيهم صغاركضعفاء 

كمن سائر الناس كلو أف عبد الرحيم احملرـك كتم سره كدبر أمره ٤با كاف عـز عليو من إظهاره 
 ألىل ىـز أنو ٩بد ٥بم حٌب

عة ىائلة كمصيبة [ كق112ٰبيق ّٔم كمن كراءىم كسناف لعنو اهلل من أمامهم لكانت ]ؽ/
 عظيمة كلكن دافع اهلل سبحانو.

نعم! كىذا ا٤بنقوؿ من مداد ا٢باج آّاىد أٞبد بن عواض رٞبو اهلل تعأب إٔب ىنا من ركاية 
 الوالد كغّبه.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: إنو استدعى السيد ا٢بسن كٝبيع العيوف من أفاضل أصحاب 
أنو ٰبتاؿ فيهم كيطلبهم للتشاكر، ٍب يقبض عليهم فلم اإلماـ عليو السبلـ كقد أسر سناف 

 يأمنوه.
كقاؿ السيد عيسى: إف الذم أنذرىم كأطلع على خرب ىذا الظآب رجل من عياؿ يزيد ا٠بو 

صبحا من بلد ا٣بدرة جزاه اهلل خّبان، كمن لطف اهلل با٤بسلمْب كإعانتو ألمّب ا٤بؤمنْب إ٭با 
يوف األنصار كتفرقوا من حولو، ككافق كصولو ا١بنات كصل عبد الرحيم بعاش إال كاهتمو ع

 كقد اهنـز من ُب ىـز كلقاه جنود سناف إٔب موضع يسمى ا٢بمودم.

 ]ذكر تقدـ اإلماـ عليو السبلـ إٔب حبور[
قاؿ نفع اهلل بو: ك٤با بلغ اإلماـ عليو السبلـ نكث عبد الرحيم كىو عليو السبلـ ُب سّباف 

 ٤بن ُب السودة، كالسودة كغّبىا من آّاىدين. تقدـ إٔب حبور ليكوف ظهّبان 



قاؿ السيد عيسى بن لطف اهلل: كانت ا٥بزٲبة من ىـز كعذر األمّب احملرـك ُب شهر رمضاف 
 ـ[.1597سنة ست كألف ]

 ]أخبار القاضي يوسف بن علي ا٢بماطي[
ن يوسف بن فصل: ُب أخبار القاضي الزاىد اإلماـ ا٤بتبتل العابد ٪بم الدين، كأكيس اآلخري

علي ا٢بماطي نفع اهلل بو كإجابتو، كحسن مواقع نصرتو، فمنها ما أخرب٘ب الفقيهاف 
األفضبلف الفقيو األعلم مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن حساف اآلنسي ٍب الشمها٘ب، ككاف 

من أىل العلم كأتباع سيدنا ٪بم الدين يوسف بن علي ا٢بماطي عادت بركاتو، كالفقيو 
لظفارم ٍب ا٢بيمي كىو أيضان من عباد اهلل الصا٢بْب، كلو علقة ٕبي سيدنا أٞبد بن سعيد ا

العآب العابد الشهيد ٧بمد بن علي العيا٘ب ا٤بشهور الفضل ُب اتباع سيدنا ٪بم الدين 
ا٤بتقدـ ذكره رٞبة اهلل عليهما أف حي سيدنا يوسف عادت بركاتو كاف مع شدة خوفو من 

سلطاف الرـك حسن باشا، ٍب من بعده سناف باشا كمن الظا٤بْب أخذىم اهلل كىم كالة 
[ ُب موضعو من ىذا ا٤بختصر ما 113بعدىم ٩بن سيأٌب إف شاء اهلل تعأب أ٠باؤىم ]ؽ/

زاؿ منذ ما اتفق ٢بي موالنا اإلماـ الناصر لدين اهلل الوٕب ا٢بسن بن علي بن داكد ا٤بؤيدم 
و، كيدعو إٔب ٝباعة آؿ ٧بمد صلى صلوات اهلل عليو من األسر يَبقب لقائم حق كعهد ل

اهلل عليو كعليهم، كمع ذلك فتاكيو ظاىرة كيده بالذب عن الدين ُب كل جهة ٤بخالفيو 
قاىرة، كالقلوب من غالب الزيدية ُب اليمن كثرىم اهلل إليو مائلة، ككاف لو رسائل كثّبة كُب 

ن ا٤بنكر، ككاف أكثر أياـ ٚبوفو كما تقدـ قد أظهر نفسو مراران كأمر با٤بعركؼ كهنى ع
مواضعو الٍب يستخفي فيها كيَبدد إليها جبل عانز كما يتصل بو من جباؿ ا٢بجرة ا٤بتصلة 

بسهاـ، ٍب ببلد حراز كمثل بعض بِب مطر كبعض ببلد جبل تيس، كمثل جبل حصباف من 
 أعماؿ حراز، كمع

د يطلع نواحي بعض األماف قد يقصده عدة من العلماء كالفضبلء من ا٤بشرؽ كا٤بغرب، كق
 خوالف الطياؿ، كلو فيها أتباع كىجر معركفة يأكم إليها.



قاؿ الفقيو أٞبد بن ٧بمد بن حساف رٞبو اهلل: فكنا عنده ُب أكاخر عاـ ٟبس كألف 
ـ[ ُب حصباف، ككاف لو ُب موضع منها يسمى بِب الشرٰبي شرقي جودا كزكجو، 1596]

تاب ٠باه كإذا بربيد من غّب جنس البلد كقد حضرنا بعد صبلة الظهر للقراءة عليو ُب ك
اليعرفوف ببلده كال ىيئات لباسو عليو قشف السفر البعيد فاستدعى سيدنا فقاـ إليو 

كغاب عنا ٍب عاد منشرح الصدر طلق احمليا فعجبنا من ذلك، ٍب قاؿ: إنو ز١بو با١بواب 
د كصل مثل ذلك األكاف، ذلك اليـو أك قاؿ هنار ثا٘ب، ٍب ٓب يلبث بعد أياـ قليلة كإذا بو ق

فقاـ ىو كسيدنا كإذا بسيدنا متغّب اللوف، ٍب قاؿ الفقيو يوسف نطلب لو حجران كشجران 
تواريو، قاؿ ىذا اإلماـ أك قاؿ ا٥بامشي قم يا فقيو يوسف بعصاؾ قاتل العرب كالعجم كإال 

اؿ، كقلنا: دخلت النار، ٍب قاؿ لنا: قاـ الرجل كاستبشرنا ١بهلنا عظم التكليف أك كما ق
ىذا الذم كنا نَبقبو كنسمعو من سيدنا حفظو اهلل، قاؿ ٍب غاب سيدنا ُب البيت إٔب 

حوإب كقت العصر ٍب خرج كصلى العصر، ٍب أخرج أربع رسائل من موالنا اإلماـ سبلـ اهلل 
عليو كمعها أربع رسائل منو مضموهنا الدعوة كقياـ ا٢بجة كما يفعلو األئمة سبلـ اهلل عليو 

دىا إٔب ا٢بيمة، كالثانية إٔب ببلد آنس كما يتصل ّٔا من نواحي ذمار، كالثالثة إٔب جبل أح
تيس كنواحي ببلد كوكباف، كالرابعة إٔب ببلد خوالف ا٤بشرؽ كما يتصل ّٔا ٍب عْب على 

 [ من الطلبة ا٤بسّب ّٔا منهم الفقيو حسن ا٤بعقب ا٣بوال٘ب كمن114ٝباعة ]ؽ/

البيت كغاب ساعة ٍب خرج ٔبراب ٯبمع آلة السفر من ٫بو أثبت ا٠بو غّبه، ٍب دخل 
مهمات ا٤بسافر كقطوط طهوره كىي دبة مفتوحة الفم من أعلى للوضوء ٙبمل لو ُب كل 

حركاتو، كقد كاف ٫بيفان ٕبيث أف أكثر أسفاره ٰبملو أصحابو على أكتافهم من غّب مشقة، 
 هو نّبان.ك٥بم كلو ُب ذلك أخبار طريفة ٩بلوءة مواعظ، ككاف كج

قاؿ الفقيو مشس الدين: ك٤با خرج أمر آللة الريح من طبل كطاسة من قبيلة يسموف بِب 
الركود فحضركا بالطبوؿ كأمر بالدكاعي كقد أمر أف ا٤بساء ُب حج حج من أسفاؿ ا٢بيمة 

فاجتمعت إليو ُب أقل من ساعة ٫بو ستمائة نفر، كأخذ شاشان من أضعف جنس ٢بي 



بد الشهيد علي بن ٰبٓب احملّبسي رٞبو اهلل بطيبة منو كفضلة راية كىو يذكر الفقيو العآب العا
اهلل سبحانو كيسميو كيقوؿ: ال ٙبقركا ىذا العمل فأكؿ ا٢بمّب ماء إف شاء اهلل تعأب، قاؿ: 
ٍب سار ما أمكن كٞبلوه فما عسر فما كاف صبلة العشاء اآلخرة إال ىو ُب حج حج، ٍب 

العابد ا٤بتبتل ٧بمد بن علي العيا٘ب رٞبة اهلل عليو ُب أكثر  أرسل ُب الليل حي سيدنا
الناس، كأصبح ُب شط بِب يوسف مكاف ا٤بشائخ بِب الورد كىم ٩بن ٱبالطو صلحاؤىم 
كيسمعوف مواعظو، ك٥بم بعض قراءة كٛبييز حسن ك٤با طلع الصبح أك قرب منو تقدـ إٔب 

يخ صبلح بن معوضة موضع يسمى حذاؼ من أطراؼ حج حج جهة كقد أرسل للش
ا١بحاحي، ككاف من مشائخ الببلد كعنده جوالة من جند العجم ٫بو أربعْب نفران فأخرب٘ب 

الشيخ ا٤بذكور من فيو قاؿ: ٤با كصلِب رسولو ُب الليل ٕبفظ العسكر كسبلحهم قاؿ حصل 
معي كمعهم من ا٣بوؼ العظيم ما ٓب يكن كٓب نقدر أف ٬برجهم، ككاف ٥بم طريق تتصل 

 العجم فخفت إف ىلكوا ٗبحطة

كٕب رىينة ُب صنعاء ىلك أكالدم كأىلي، قاؿ: فتجاسرت كعزمت إليو كأقسم أنو قد 
خالط كذا كذا من طغاة العجم ٩بن يقتل كيطلب ال كاف يدخل بعض ما ذكره من ا٥بيبة 

 ٥بذا العآب رٞبو اهلل فبل زلت بو حٌب ٠بح باألماف ٥بم ليذىبوف عند أصحأّم.
قاؿ الفقيو أٞبد بن سعيد الظفارم رٞبو اهلل: كقدمت عليو من عند سيدنا ٧بمد العيا٘ب 
نلتمس رأيو أين نصّب من بِب يوسف ك٬بربه ٗبن قد كصلو من القبائل كإذا بو إٔب جنب 

[ ما أعلم أ٘ب رأيت معهم سبلحان كال مع سيدنا إال 115جدار ُب ٫بو ٜبا٭بائة نفر ]ؽ/
هوره بْب يده، كعليو ىيبة ما شاء اهلل، قاؿ: فلما أشرؽ النهار كإذا ا١براب كالقطوط حق ط

بالنصّب كالبشارة، فسأؿ سيدنا فقالوا: ىذا السيد العآب عامر بن علي عم موالنا اإلماـ 
عليهما السبلـ، قاؿ: فأمر سيدنا بطاسة من مدر كقبائل قليلة يلقونو كأظهركا سركران كأمر 

عظيمان فربطوه فبسطوه للذبح كأقسم أهنم ٓب ٯبدكا عند ا١بميع بشراء عقّبة فأحضر ثوران 
٩بن حضر سبلحان يذبح بو ٩با قد ضعف الناس من دكلة العجم، فأخرج ٥بم سيدنا رضي 



اهلل عنو من ا١براب شفرة كقاؿ: ّٔذه فذٕبوه، ٍب قدـ السيد كٓب يكن عليو إال قيمصو فقط 
قاؿ فيما بلغو: ٍب إف سيدنا أمر إٔب العيا٘ب ألنو ىرب من حبس كوكباف كإ٭با دلوه ٕببل، 

بالقدـك بالناس ٫بو العدك كال يربح حٌب يدخل ببلد ا٢بدب، قاؿ ككنت الرسوؿ، قاؿ فلما 
هنض العيا٘ب ٗبن معو إٔب كادم السخنة كقد اجتمع عنده كثرة قبائل بغّب سبلح كأرادكا 

كأعاهنم أىل البلد فلم دخوؿ ا٢بدب فوجدكا رتبة للعجم قد قدمت إٔب أسفل ا٢بدب 
 يتأت طلوع ُب تلك الليلة فأمسى الناس ُب الوادم، ككانت

الثمرة ُب كقت حصوؿ الصعيف منها فأقسم أنو ال رأل كال ٠بع على أحد أنو مد يده إٔب 
سنبلة كاحدة من حق الناس كرعان كخوفان من هني ا٢بماطي كالعيا٘ب حٌب أف فبلنان من أىل 

ببلد بِب عمرك كىب للعيا٘ب جربة عشاء للناس، قاؿ: فبل أعلم بأحد القرقرة بلد من أسفل 
أخذ غّب ذلك، فلما أصبحوا عىب الناس للطلوع للحدب فناكشوا تلك الرتبة ساعة، ٍب 

ىزموىم كطلعوا إٔب احملاـر أعلى ا٢بدب كاستقاـ حرب عظيم كقد خرج العجم من العر من 
ٞبد القرما٘ب معو ٫بو سبعمائة أكثرىا بنادؽ كعدة عند أمّب ٥بم من قبل الَبؾ لعلو األمّب أ

من كوكباف كرؤساؤىم فقتل من جند الَبؾ ٝباعة، كمن القبائل القليل حٌب أخرجوىم يعِب 
جنود ا٢بق من احملاـر إٔب مغربة العر، فلـز الَبؾ بيت ا٤برين كما إليو، قاؿ: كٞبى ا٢برب كٓب 

شر بندقان ككثرة رجاؿ بغّب سبلح، فلما شق يكن مع جنود ا٢بيمة كلهم إال ٫بو ٜبانية ع
ا٢باؿ كقد حكى من صربىم كنصر اهلل سبحانو ٥بم عجبان، قاؿ: فعدت إٔب سيدنا أطلب 
منو باركتان كرصاصان لبعض أىل ا٤بتارس كإذا بو يتضرع كيبتهل كيسأؿ اهلل النصر، قاؿ: ٍب 

ـ ال: يقوؿ لكم أكثر من رقب الشمس كصاح صائح من عنده ال أعلم ىل ىو يراه أ
[، قاؿ: فربد القتاؿ كاستقر كل ُب موضعو 116سيدنا ٧بمد: ما قد ىي ساعتكم ]ؽ/

حٌب يسر اهلل غارة من بِب ا٤بهلهل ماىي بالكثّب كمعها السيد بدر الدين ٧بمد بن علي بن 
 -رضي اهلل عنو-حسْب ا٤بعركؼ بالقراع ىاربان من كوكباف على ٫بو ما تقدـ للسيد عامر 



صاح القاضي للناس با٢بملة كىو يقوؿ: ساعتكم، قاؿ: فحمل الناس من كل جهة قاؿ ف
 فوقع قتاؿ عظيم حٌب تكادموا باألفواه كاهنـز جنود

العجم، كجنود ا٢بق مبلزموف ٥بم ٱبتلطوف ّٔم يقتلوىم لكن أكثرىم بغّب سبلح حٌب 
حتاز الباقوف ُب دخلو ٧بطتهم فانتهبوىا، كقتل من العجم كجنودىم فوؽ ثبلٜبائة رجل كا

حصن الناصرة ُب العر، قاؿ ٍب قدـ سيدنا يوسف كموالنا السيد العبلمة عامر بن علي 
فاعتذر السيد عامر كقاؿ: إ٭با ىربت من  -رٞبو اهلل-فجرل ا٣بطاب على السيد عامر 

ا٢ببس على ما عرفت من ا٢باؿ كال قد معي كالية من اإلماـ كبيننا كبينو مسافات كعوائق، 
سيدنا يوسف: قد معي كالية، قد كليتك كىا أنا عندؾ فأخرج العجم كألفافهم فقاؿ 

كقبض سبلحهم، قاؿ: فلقد طرح بْب يديهما ٫بو ستمائة بندؽ كأنا شاىد كآالت كثّبة 
كسيوؼ كسبلح كغّبىا ك٫بو ثبلثْب رأسان من ا٣بيل أكثر بالعدد احمللية، فأعطى السيد 

 عامر من طلبو من ا٣بيل.

ادؽ فعرضوىا على القبائل يتقوكف ّٔا فكل أحد من القبائل ٓب يرض من خوؼ كأما البن
عاقبة دكلة الَبؾ، كٓب ٲبد إليها يدان، فجرل القوؿ أهنا تفرؽ ُب كل قبيلة ٗبعُب يكونوف ٝبيعان 

٩بن قتل كسلب من شدة ا٣بوؼ ففعلوا، ٍب إف سيد يوسف عادت بركاتو جهز سيدنا 
كحراز على ٧بطة كانت ُب مفحق ا٤بعركؼ من ا٢بجرة كاف  ٧بمد العيا٘ب ُب أىل ا٢بجرة

فيها من العجم كأتباعهم ٫بو من أربعمائة، قاؿ فأشار من أشار عليو إ٭با ٰبسن مسّبه إال 
راكبان، قاؿ فكلفوه على ركوب حصاف عظيم كأف يلبس فرجية لئلرىاب، ككاف لباس سيدنا 

مو كأىلو، كعمامتو قطعة منها ال قطاعة من أغلظ ما يكوف من غزؿ أ -عادت بركاتو-
يزيد على ذلك، كيصـو مستمران، ككاف لو من ا٣بشوع كالرقة ما يضرب بو ا٤بثل، قاؿ فما  

كاف ثا٘ب أك ثالث يـو إال كا٣برب عندنا بالظفر بأكلئك ٝبيعان كقبض سبلحهم كأمنهم 
راز كأرسلهم إٔب عند السيد عامر، كسيدنا يوسف، قاؿ كعـز سيدنا ٧بمد بيتو ح

[ كال يظن أف ُب ذلك خلبلن، قاؿ فعظم على سيدنا ٧بمد فكتب كتابان ٠بعت 117]ؽ/



 بعضو ُب فصولو يا أخي كفيو ببلغة، كمن جوابو ُب بعضها ما لفظو:
 ليإب الوصل من أحبابنا عودم .... حٌب يعود نظّبان مورقان عودم

 
ب كمرارة ا١بواب، كعليكم كصل الكتاب ا٤بودع بدائع ا٣بطاب، ا٤ببلحظ فيو دقائق العتا
 أشرؼ التسليم كأزلف التكرٙب، كنوامي بركات الرٞبن الرحيم.

 سبلـ عليكم كلما ىبت الصبا .... على الركضة الغنا كينفاح طيبها

كما ذكرت من أ٘ب قطعت التحية، كفضحتك على رؤس الربية، كٓب أرد عنك الغيبة الردية، 
، كما أردت من ذلك الكبلـ، كإبداء العيوب فحاشا ككبل، كمهبل أف أٚبلق بذلك مهبل

كقطع السبلـ، إال التحريض لكم باالىتماـ، كاعتمدت على قوؿ ذم األرب، إذا صفت 
ا٤بودة سقط األدب، كمن كتابك العجب كل العجب، كما كنت أظنك تأكؿ كبلمي تأكيبلن 

ت بيِب معكوسا، كتصرفو تصريفان منكوسا، ككنت أظنك من أشفق الولداف، ك٩بن كشف
كبينو األرداف، فغدا الظن على غّب حقيقة، كصار الرجاء سالكان ُب أصعب طريقة، كما 

ذكرت من أ٘ب ٓب أرد عنك الغيبة ا٤بردية، كاأللفاظ ا٤بزرية، فقد علم اهلل سبحانو كتعأب أ٘ب 
 ٓب آؿ جهدان، كٓب أزؿ أللسنة أىل البذا مسددا.

 كا٢بصى كالَبابٍب قالوا ٙببو قلت مهبل .... عدد الرمل 
 

كالعتاب سيما األحباب، كمن صفة مودتو من األصحاب كأنت تستحق من ا٣بصاـ 
أجزلو، كمن العتاب أقتلو، تركتنا كا١بهاد قائم على ساقو، ككل مؤمن قد رجع عن إشفاقو، 
كفزع عن قومة، كاغتنم فضل نومة، كأنت ٘بود بنفسك ىاربا، كتركت كل من كاف لك ٧ببان 

 كصاحبا.
 خليلي كيا شقيق فؤادم .... أنت خلفتنا ألمر شديديا 



كقد تناكلنا كتابك على ثبلثة أكجو، إما أنك أردت بذلك االختبار لنا ٗبا عندنا لك، 
فعهدم ذلك العهد القدٙب، كقليب ذلك القلب السليم، كإما أنك قد اعَبفت بالذنب كتريد 

كأستغفر اهلل ُب حقك كحق   الذب باللساف فبل يقبل منك ذلك حٌب تفعل ما أريد منك
كل مسلم، كلك السبلمة من ا١بنب كالبخل كا٤ببلمة، كمن تاب بعد الذنب كتشجع بعد 
ا١بنب تاب اهلل عليو، كنظرت العيوف إليو، كمدحو من كاف ينقد عليو، فاسَب ىذه الفعلة 
بأحسن بدكة كأٝبل ٝبلة، كتصلوف ٝبلة أنت كأصحابك إف ساعدكؾ كإال كصلت أنت 

[ بنفسك كمن ساعدؾ، كأنتم يا أىل الثلث تقولوف أنكم رأس الزيدية فبل تبقوا 118]ؽ/
تفرجوا على أصحابكم الزيدية كىم ٰبربوف اإل٠باعيلية، فإما أف تصلوا كإال فتحتم عليهم 

 من ببلدكم، كالسبلـ. انتهى ا٤بوجود.
ذلك ما أخرب٘ب  ككاف سيدنا رٞبو اهلل تعأب يكاتب القبائل ٗبا ىو أنفع إلفهامهم، من

الفقيو أٞبد بن سعيد ا٤بذكور، قاؿ: رأيتو رضواف اهلل عليو يأمر القبائل برفع األصوات 
باألشعار احملركة ٥بم حٌب أف بعضهم ٓب يكن ٥بم من يعرؼ ذلك، فأمرىم برفع أصواهتم 

 بقولو:
 ا٢برب إذا باشرهتا .... فبل يكن فيك الفشل

 ال باألجلكاصرب على حوماهتا .... ما ا٤بوت إ
 

كمن مثل ذلك أنو كتب إٔب خوالف العالية كبسط من الرباىْب ما يتعلق ٗبعارفو الظاىرة، ٍب 
 جعل إ٢باقان فيو من كبلـ القبائل من ٝبلتو قد قاؿ األكؿ:

 ادخل مع أخوؾ القاسم .... كيقسم اهلل ما قسم
 

 ك٩با قاؿ قد قاؿ شاعركم:
 ٤بعا٘ب كالصحبإف صاحيب كلما فيا ىجس .... كإال فليش ا

 إف يرفس النار رفسنا ما رفس .... كإف ٲبس ا٢بنظلة مصات أقب



 قاؿ رضي اهلل عنو: كأنا أقوؿ:
 كإف صاحيب بْب ماء صاُب غطس .... غطست من ىامٍب بْب ا٣بلب

 كإف صاحيب من قميص سوسي جلس .... خلست جلدم كيبدين العصب
 

 لقاء سيدنا يوسف كما سيأٌب إف شاء كأمثاؿ ىذا ٩با يطوؿ ذكره، قاؿ: فعاد سيدنا إٔب
اهلل تعأب، قاؿ: كأرسلوا ُب خبلؿ عـز سيدنا العيا٘ب سيدنا الفقيو العآب الزاىد ٝباؿ الدين 

علي بن ٰبٓب احملّبسي رٞبو اهلل إٔب ببلد كوكباف جبل تيس كنواحيو، كعينوا معو قبائل 
ا٢بسْب من آؿ شرؼ الدين كأعيانان ٠باىم، منهم: السيد آّاىد ٧بمد بن علي بن 

ا٤بعركؼ بالقراع، كجهزكه بنحو ما جهزكا بو العيا٘ب، فلما قاربوا ببلد جبل تيس أجابتهم 
القبائل كخالفوا على دكلة كوكباف، فأرسل األمّب أٞبد بن ٧بمد ابن عمو األمّب ٧بمد بن 

كوكباف، عز الدين بن اإلماـ شرؼ الدين ٫بو ستمائة نفر فاتفق حرب عظيم فهـز أىل  
كانتهبت ٧باطهم كقبض على األمّب ٧بمد بن عز الدين ُب ىجرة عر ثوماف، ككصل بو 

السيد ٧بمد بن علي القراع إٔب العر ُب ا٢بيمة إٔب عند السيد العآب عامر بن علي رٞبة اهلل 
عليو، كتقدمت القبائل مع حي الفقيو الشهيد علي بن ٰبٓب رٞبو اهلل تعأب كمن معو 

[ الطويلة، ٍب ببلد الضلع ٝبيعان، كاستقركا ُب بيت مليك موضعان ىناؾ 119فأخذكا ]ؽ/
أيامان، ٍب تأخركا إٔب موضع يسمى ا٤باخذ ىناؾ، كال تزاؿ ا٢برب عليهم قائمة من كوكباف 
حٌب كاف آخر ا٢برب ُب موضع يسمى جرؼ ىيفر أعلى بِب ا٣بياط، استشهد فيو الفقيو 

تز رأسو كبقي أىل الببلد فوضى، فأغار السيد العبلمة ٝباؿ الدين رٞبة اهلل عليو، كاج
 عامر بن علي من ا٢بيمة، كاستخلف خليفة ككانت أياـ

سافوؼ ا٤بشهورة اآلٌب ذكرىا إف شاء اهلل تعأب ُب موضع كما أشار إليها السيد العبلمة 
عليها شرحو  ا٢برب أٞبد بن ٧بمد الشرُب رٞبة اهلل عليو ُب تتمتو لبىسَّامة ابن الوزير، كأسس

 ا٤بسمى) الكواكب ا٤بضيئة(:



 كحاز عم اإلماـ الفضل كاشتهرت .... لو ا٤بناقب مثل الشمس كالقمر
 

 كقبلو:
 أما مواطن سافوؼ كُب ىـز .... فكا١بباؿ اصطداـ البعض باآلخر

 
كسيأٌب إف شاء اهلل اإلشارة إٔب ما ٲبكن من تفاصيل ىذه ا١بملة ُب موضعو من ىذا 

 ا٤بختصر.
استقر سيدنا ٝباؿ الدين علي بن ٰبٓب رٞبو اهلل ُب بيت مليك كا٤باخذ كما تقدـ،  ك٤با

ككقعت كقائع كثّبة كحركب شديدة فيما بينو كبْب األمّب أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين بن 
اإلماـ شرؼ الدين )عليو السبلـ(، كمن انضاؼ إليو من العجم، كقد انضم إليو أعياف من 

عليو السبلـ حٌب ضايقوا األمّب ا٤بذكور، ككاف قد لـز صنو القاضي  أصحاب موالنا اإلماـ
ا٤بذكور قبل القياـ كىو الفقيو الفاضل عبد الواحد بن ٰبٓب احملّبسي، كضيق عليو ُب 

 ا٤بدفن.

قاؿ موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل ٧بمد بن أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بنصور باهلل سبلـ اهلل عليهما 
ة القراءة، كما ٯبوز فعلو كما تقدـ من مصلحة العامة على ا٣باصة، فقاؿ:  حاكيان ُب مذاكر 

كما اتفق ٢بي الفقيو علي بن ٰبى احملّبسي رٞبو اهلل كصنوه عبد الواحد كأف الظلمة كانوا 
ٱبرجونو ُب أيديهم حٌب يقابلوا بو صنوه كىو ُب تلك ا٤برتبة، كيقولوف: لئن ٓب تَبؾ ىذا 

جلد أخيك كنفعل كنفعل، كىو يصيح ُب أيديهم ٩با يعذبونو، ا٤بوضع كتنهـز لنسلخن 
قاؿ: فعظم عليو األمر إف ترؾ ا٤برتبة كىلك أخيو، ككانا من أىل العلم، فطلب منهم مهلة 
حٌب يراجع اإلماـ عليو السبلـ فشرح عليو السبلـ الصورة، كما األكسع لو ُب الشرع كأقرب 

واب عليهم ما معناه: أف ما تقدره يكوف بأخيك إٔب مراد اهلل سبحانو كتعأب، فكاف ا١ب
، كتنزؿ  مظنونان كما ٰبدث على ا٤بسلمْب من ا٥بزٲبة كا٥بضم، كما يتعقب من القتل معلـو



األكؿ منزلة الَبس أك كما قاؿ، قاؿ: فصرب كدافع اهلل عن أخيو رٞبة اهلل عليهما فنسوه ُب 
كأخرج ُب ٝبلة أسرل، ككاف ىذا  ا٢ببس حٌب استشهد أخوه، كبقي ُب ا٢ببس مدة طويلة،

الفقيو علي بن ٰبٓب من أىل العلم كالعمل كالعبادة ٗبحل، ككاف من الواعظْب، ٰبكى أنو 
باع ٝبيع ما ٲبلكو كصرفو ُب ا١بهاد، كاستشهد ككلده سيدنا العبلمة الغرة ُب العلماء 

بطن أمو، كقاؿ عليو العاملْب، كالعبلمة عبد القادر بن علي حفظو اهلل كأطاؿ بقاه ٞبل ُب 
السبلـ مع ذكر قضية احملّبسي: إنو اتفق فتول من اإلماـ عليو السبلـ ُب مثل ىذه ٩با 

ٯبب معو تقدٙب ا٤بصلحة العامة على ا٣باصة أف السيد علي أبا حضارة الغربا٘ب استحق 
 عليو القصاص

عليو السبلـ: ما كانتظر شركطو، فقاـ اإلماـ عليو السبلـ كىو ُب ذلك فطلبو فقاؿ لئلماـ 
ككاف من أىل النفع -األكسع ٕب عند اهلل أحفظ نفسي ألىل الدـ أك أخرج للجهاد؟ 

؟ فقاؿ عليو السبلـ: ال بل ا١بهاد، كذكر أدلة على كجوب -كالتأثّب ُب ا١بهاد بالبندؽ
 تقدٙب ا٤بصلحة العامة على ا٣باصة.

افعية حلفاء ٥بم كباطنية، ك٥بم كأما ببلد حراز فهم زيدية كببلد الثلث كحصباف، كإليهم ش
حلفاء من الشافعية أيضان، فالزيدية كحلفاؤىم مالوا إٔب جانب ا٢بق كحاربوا الباطنية، 

كالباطنية حينئذو يده، كرجل للعجم كما ىي عادهتم دعول التشيع الكوُب كالنصب 
لي األصبها٘ب، فوجو إليهم السيد الشهيد عم اإلماـ عليو السبلـ السيد ٧بمد بن ع

ا٤بعركؼ بالقراع، فحاصركا حصن مسار كفيهم رتبة من العجم مع آغا من أغواهتم كشيخ 
من الرحبة من ببلد صنعاء يسمى الشيخ سعيد القشم كقتلو سناف ال رٞبو اهلل ألجل 

ذلك، كغالب أىل مسار ا٤بيل إٔب الزيدية ألهنم حلفاؤىم، فاستولوا عليو كأخرجوا من فيو 
 ن ُب يد أىلو كما سيأٌب من أخبارىم إف شاء اهلل تعأب.من العجم، كبقي ا٢بص

 ]كقعة رٲبة بِب السياغ[
فصل: كأما السيد عامر كسيدنا يوسف رٞبة اهلل عليهما فإنو خرج عليهما غارة من صنعاء 



مع أمّب من العجم ٠بوه، كعدة من العرب، فوصل أعلى األحبوب كبِب السياغ، كالزمو 
[، 121من جند العجم ٝباعة، كمن أىل ا٢بيمة القليل ]ؽ/ آّاىدكف ٕبرب عظيم، قتل

ككقع أمر ليس با٥بزؿ، ٍب كصل أمّب آخر يسمى إبراىيم طويل كاف من عظماء الرـك 
ٗبحطة أعظم من األكٔب حٌب اجتمعوا ُب رٲبة بِب السياغ، كانضاؼ الشيخ عبد اهلل بن 

ح ا٢برب العظيم، كأقبلت قبائل ٧بمد الرماح ا٤بطرم كٝبع كثّب من بِب مطر كغّبىم فانفت
ا٢بيمة كطلع السيد عامر فوقع حرب عظيم، ككاف ُب آخر هنار فإذا أقبل الليل قرب جنود 

ا٢بق من العجم ٤بعرفتهم بالبلد حٌب أنو ٞبل األمّب إبراىيم بنفسو فهـز آّاىدكف، كقتل 
ال رٞبو اهلل دخل ٝباعة ٠بى الراكم بعضهم حٌب أخرب غّب كاحد أف ىذا األمّب إبراىيم 

ٕبصانو بْب القبائل فاحتمل رجبلن من أىل ا٢بيمة على ذىِب أنو ٠باه، كٞبلو بشعر رأسو 
-حيان، ٍب إف ا٢بيمي قطع الشعر كىو ُب ا٥بول معلقان ك٪با، قاؿ: فرماه بعض أىل ا٢بيمة 
 يعِب األمّب فقتلو، فاهنـز العجم كألفافهم، كأحاطت ّٔم جنود ا٢بق من كل جهة طوؿ

الليل فقرب العجم أمّبىم، كفزعوا إٔب الشيخ عبد اهلل الرماح ٱباطب ٥بم إٔب السيد عامر 
كأىل ا٢بيمة، كبذلوا كسان كثّبان كعطايا كاسعة فأفرجوا ٥بم، كخرجوا إٔب بركة متنة أعلى 

سهماف، فلما أصبح انتهب الناس ما كجد بعدىم، ٍب نبشوا قرب أمّبىم، كطلع السيد عامر 
 كىم كثرة إٔب قرية جبل بيت خوالف، كقد خرج من صنعاء من عند الوزير حسن با٤بسلمْب

 األمّب حسْب الناظر، كٝبع

من العجم كالعرب كابن ٞبيد كالقشم، كاألمّب ٰبٓب الداعي من ٮبداف، كاجتمع معهم عآب  
كثّبكف، ٍب كصل األمّب سناف ال رٞبو اهلل بنفسو، كقد طاؿ ا٢برب أيامان كجنود ا٢بق 

قصدىم إٔب ٨بيمهم حٌب أف سناف كمن معو طلعوا ا١ببل من نواحو كثّبة كأحاطوا بأقطاره، ت
فقتل من ا٤بسلمْب ٝباعة، كانتهب ا١ببل كلوال دفاع اهلل كٝباعة من أعياف ا٢بيمة منهم 
الشيخ ٧بمد بن ثامر األحبويب كإليو ٝباعة ٠باىم حفظوا مغربة ا٤بسجدين حٌب ا٫بدر 

و لكانت العظيمة، ]كاف قد كصل[ من كوكباف األمّب أٞبد بن ٧بمد السيد عامر كمن مع



بنحو ٟبسمائة فارس من غّب الرجالة مددان لسناف، ككاف مدخلهم من جعلل فأخذ كثّبان 
من الضعفاء حٌب قتلوا النساء مع من كجدكا من الصبياف قاتلهم اهلل أٗب يؤفكوف، ٍب استقر 

ئخ خوالف كقايفة بنو ظبياف مددان ٥بم، كتشرعوا ٨بيمهم ُب جبل الثويرين، ككصلهم مشا
٢برب ا٢بيمة، كسيدنا ٪بم الدين ُب العر، كالسيد عامر عاد إليو بعد ا٥بزٲبة 

[ أعلى ا٢بيمة على خوؼ شديد كا٢برب قائمة ُب ٝبيع ا٤براتب، كاتفق 122كرتبوا]ؽ/
 قتلة ُب الَبؾ كأعواهنم ُب موضع يسمى الزرقات )من بِب مهلهل(.

كأخرب٘ب الشيخ شهاب الدين أٞبد بن علي خضر القشييب اآلنسي، ككاف ُب ٝبلة من أغار 
مع الَبؾ أخذىم اهلل كأصحاب الشيخ الدىاؽ الدريدم كمشائخ آنس إٔب عند سناف لعنو 

اهلل، قاؿ: فبلغ سناف ال رٞبو اهلل أف طائفة من خوالف خرجوا مع عينة من قبل موالنا 
خذكا ٝباالن كثّبة خرجت للوزير من صنعاء إٔب نواحي مسور للحطب اإلماـ عليو السبلـ كأ

فانتهبوىا، كقتلوا من معها، فقبض على من عنده من مشائخ خوالف، حبس بعضان كقتل 
بعضان با٣بازكؽ، كصفتو: أف ينجر األخشاب كيدخلها من دبر الرجل حٌب ٱبرج من فيو، 

أشرفوا على صنعاء من نقم، ٍب دخل  فخالفت عليهم خوالف كشغلوا صنعاء كمن فيها حٌب
السيد العبلمة عمدة الزاىدين، كقمر الساجدين: ا٢بسن بن شرؼ الدين بن صبلح 

ا٢بمزم رضواف اهلل عليو على حصن ثبلء بعد أف فتح اهلل عليو جهات كثّبة، كأخذ بعده 
ل حصن عفار ككحبلف تاج الدين، كلو أخبار طويلة فأرسل سناف ال رٞبو اهلل إٔب أى

ا٢بيمة من يتوسط بصلح ليلة كاحدة فعقدكا لو ذلك، كأصبح ىاربان من جبل حضور مغّبان 
 إٔب ثبلء فلم يقدر أف يدرؾ ما فات بل حصل حركب عظيمة تعقبو عوده منهزمان.

 ]ا٢برب على ثبلء[
كصفة ا٢برب على ثبلء أنو بلغ عدك اهلل )أف شحنتو قد تعطلت( فإف القبائل أخذكا ما فيو 

 قفوا على حقيقة رأم السيد ا٢بسن كما سيأٌب من خرب الفتح.كٓب ي
قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: كقد عرفوا يعِب الَبؾ تعطل ا٢بصن من الشحنة من الطعاـ 



كالباركت كالرصاص كتقلل أصحاب اإلماـ عليو السبلـ ُب مدينة ثبلء حْب استولوا عليو، 
اإلماـ عليو السبلـ لقلتهم كتفرؽ أىل  فوقع مناكشة حرب خارج ا٤بدينة كاهنـز أصحاب

الببلد، ك٤با داخلهم من الريبة، كاستشهد ٫بو من ثبلثْب نفران، من ٝبلتهم الشريف الفاضل 
ا٥بندم ا٤بسمى شاه عآب، ككاف ىذا الشريف من الفضبلء كصل من ا٥بند، كشرع ُب قراءة 

ل األتراؾ ا٤بدينة كانتهب العلم كتزكج ُب مدينة ثبلء كسكن حٌب استشهد رٞبو اهلل، كدخ
ما فيها، كٞبل القبائل الذين بالقرب منها من أبوأّا كأخشأّا كثّبان، كا٫باز السيد شرؼ 

ا٤بلة كبدر األىلة ا٢بسن بن شرؼ الدين ا٢بمزم رٞبة اهلل عليو ُب ٝباعة قليلْب من 
بن [ إٔب ا٢بصن، كسار السيد العبلمة مشس الدين أٞبد 123أصحاب أىل كحبلف]ؽ/

٧بمد احملرايب تلك الساعة إٔب األىنـو إٔب عند اإلماـ عليو السبلـ، ككاف ٓب يتفق باإلماـ 
قبل ذلك الوقت بعد إطبلقو من كوكباف، ك٤با كقعت ىذه الوقعة ألـز اإلماـ الناس من ٝبيع 

جهاتو بالغارة إٔب ثبلء، كحضهم كحرضهم ُب ذلك كقاـ القبائل ُب ذلك مقامان ٧بمودان، 
السيد الفاضل العبلمة الزاىد حساـ الدين صاّب بن عبد اهلل بن علي بن داكد  فسار

القا٠بي الغربا٘ب أيده اهلل بعسكر كثّب من جنب كبِب حشيش كبِب قطيل كغّبىم إٔب 
 حضور، كسار أيضان الشيخ آّاىد عبد الرحيم بن

الدين أٞبد بن  القدمي ككثّب من قبائل قدـ إٔب حضور أيضان، كأغار أيضان السيد مشس
٧بمد األعضب ا٢بوثي كا٤بشائخ بنو عمراف بقبائلهم كمن انضم إليهم إٔب نواحي بِب 
عقيف كاحملإب ك٫بوىا بالقرب من ثبلء، كأراد السيد أٞبد كبنو عمراف كمن معهم أف 

، فأحرّٔم عسكر األتراؾ خارج ا٤بدينة من جهة القبلة،  يقصدكا ا٤بدينة كٓب يأخذكا با٢بـز
مع األتراؾ خيل كثّبة، كٓب يكن مع أصحاب اإلماـ شيء من ا٣بيل فاهنزموا بعض ككاف 

ىزٲبة، كقتل منهم ٝباعة، ككاف من ٝبلة أصحاب اإلماـ ا٤بنهزمْب بعض األتراؾ الذين  
كانوا ُب شهارة، ككاف اإلماـ عليو السبلـ قد قررىم ُب ا٣بدمة كأمرىم يومئذو مع جعفر بن 

بن اإلماـ شرؼ الدين كجعلو أمّبان عليهم فلم يلبث جعفر ا٤بذكور علي بن ٰبٓب بن ا٤بطهر 



أف انقلب على عقبو، كا٫باز ٝباعة من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ إٔب أكمة ىناؾ 
فقطعتهم ا٣بيل، )كاستشهد ٝباعة( من أصحاب السيد أٞبد بن ٧بمد األعضب ككقعت 

القاضي الفاضل العآب علي بن  ُب ذلك كرامة عظيمة لئلماـ عليو السبلـ كىي ما ركاه
ا٢بسْب بن ٧بمد ا٤بسورم، قاؿ: أخرب٘ب السيد أٞبد بن ٧بمد ا٢بوثي ا٤بذكور أنو ٤با توسطوا 

ا٢برب كٓب يكن معهم من الباركت إال اليسّب فأنفقوه ٝبيعان كٓب يبق معهم منهم شيء، 
م بغّبه، فبينماىم كذلك كطالبو أىل البنادؽ بالباركت فتحّب كٓب يدر ما يصنع إذ ال قواـ ٥ب

إذ طلع أصحابو بْب صخرتْب ىناؾ فإذا بطة كبّبة فحملها بعضهم فإذا ىي ٩بلوءة باركتان، 
فحمدكا اهلل على ذلك كأيقنوا بالنصر، ك٤با عاد بعض أصحاب اإلماـ عليو السبلـ بعد 

 ا٢برب إٔب نواحي ا٤باخذ كحواز البوف طمع األتراؾ ُب

أصحاب اإلماـ عليو السبلـ فقصدكىم إليو ُب اليـو الثا٘ب من العسكر الذين ٰبضركف من 
ا٢برب األكؿ ٔبنود كثّبة، كرزؽ اهلل أصحاب اإلماـ عليو السبلـ الصرب فإهنم ُب تلك األياـ 

[، كما كاف أكثر طعامهم إال ا١براد، فوقع ا٢برب قريبان من قرية حضور كفتح اهلل 124]ؽ/
لنصر كاهنـز األتراؾ ىزٲبة كبّبة، كقتل منهم ٝباعة، ٍب على أصحاب اإلماـ عليو السبلـ با

عاكدكىم بالقتاؿ يومْب آخرين كأصحاب اإلماـ عليو السبلـ يهزموىم كينتصركف عليهم، 
ككاف رئيس أصحاب اإلماـ عليو السبلـ ُب حضور السيد العبلمة حساـ الدين بن عبد 

باف أف يأٌب من كراء أصحاب اإلماـ اهلل الغربا٘ب القا٠بي كأراد ابن مشس الدين صاحب كوك
كيَبكوىم حٌب يشغلوا ٕبرب من يقصدىم من ناحية ثبلء، ٍب تأتيهم من قبلي حضور 

فخرج من كوكباف، ككانت طريقو مغربة ا٢بماـ مريدان أف يأٌب من كراء أصحاب اإلماـ عليو 
الفاضل أٞبد بن السبلـ فوافق ٤با كصل إٔب ا٤بغرب ا٤بذكورة، كصوؿ غارة قد أرسلها ا٢باج 

علي بن دغيش من مسور بعد استقامة ا٢برب، كرئيسهم السيد الكامل آّاىد علي بن 
٧بمد بن علي ا٤بعركؼ بسحلة يريدكف تقوية أصحاب اإلماـ عليو السبلـ فوقع بينهم كبْب 



ابن مشس الدين حرب نصر اهلل فيها أصحاب اإلماـ عليو السبلـ، كردكه خاسئان ذليبلن، 
  سعيو، كجرح السيد ا٤بذكور ُب رجلو برصاصة، ككانت سبب موتو رٞبو اهلل.كخيب اهلل

قاؿ: كبعد ىذه ا٢بركب العظيمة ُب حضور كنواحيو كما منح اهلل بو أصحاب اإلماـ عليو 
السبلـ من الصرب كالنصر كقع التنفيس على أىل ثبلء، كاطمأنت قلؤّم كاشتدت 

ن الباركت كالرصاص كغّب ذلك، كلقد أخرب٘ب ظهورىم، كدخل إليهم ما ٰبتاجوف إليو م
من أثق بو أنو ٤با أشرؼ األمّب سناف لعنو اهلل ُب قاع حوشاف كقع مع ا١بماعة الذين ٙبيزكا 
إٔب ا٢بصن أمر عظيم، كأف السيد شرؼ الدين رٞبو اهلل أمر بعض أصحابو أف ينحت من 

ركا إليو، فجعل اهلل سبحانو األحجار الرخاـ األبيض ما يشبو الرصاص لّبموا بو إذا اضط
الفرج عليهم كالنصر، ككاف مدة حصرىم ُب ا٢بصن ٜبانية أياـ فقط، ك٤با كثرت العساكر 
اإلمامية ٕبضور كانسد ذلك الثغر كرد اهلل األمّب أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين كاألمّب 

اهلل تعأب،  سناف خاسئْب، كالتهبت نار الفتنة كا٢برب بنواحي صنعاء كما سنذكره إف شاء
كقاؿ رٞبة اهلل عليو: إف سناف ال رٞبو اهلل قد طمع ُب استئصاؿ ا٢بصن ككتب الباشا 

حسن إليو بالغارة على صنعاء تَبل حٌب كتب إٔب العسكر كاألمراء أف من ىو ُب طاعة 
السلطاف كصل إذا ساعدكم األمّب سناف، قاؿ: فحملوا ما قدركا عليو من أثقا٥بم، كأحرقوا 

 [.125كهنب ا٤بسلموف بعضان ]ؽ/بعضان 

 ]ا٢برب على ذمار[
فصل: ك٤با اتفق ما تقدـ من ىزٲبة السيد عامر من ا١ببل اتفق الرأم منو كمن سيدنا ٪بم 
الدين عادت بركاتو أف السيد عامر يستقر ُب العر، كسيدنا يوسف ٱبرج آنس كنواحيو، 

لسيد عامر حٌب انتهى إٔب آنس فانفصل بقـو ليسوا بالكثّب حملبتو كا٤بصلحة ُب تقوية ا
فدخلها بعآب ال ٙبصى، ككتب إٔب ٝبيع نواحي ا٤بغرب كاليمن فأطاعو من ال ٰبصى كثرة، 
ككصل أعياف ا٤بغارب كفقهاؤىا، كلقد أخرب٘ب الشيخ أٞبد بن علي كغّبه من إقباؿ القلوب 

يغلوا ُب  إٔب القاضي حٌب لقد ٠بع من بعض رؤساء الناس أنو قاؿ ٱبشى على الناس ال



ىذا الرجل حٌب ٱبرجوا عن اإلسبلـ، فأقاـ ا٢بدكد كاألحكاـ كاستوَب القصاص حٌب انتهى 
إٔب نواحي بكيل، ككصلو مشائخ ا٢بدا، ٍب ا٤بشرؽ كلو كا٤بغرب ٝبيعان حٌب ال يضبط الناس 
قلم كال ٰبيط ّٔم حساب، كاجتمع خيل كثّبة فأشار عليو أىل الفضل من العلماء كمن ال 

لو بقتاؿ العجم ]با٤ببادرة إٔب ذمار فدخلها كأخذ من فيها ككاف فيها األمّب إبراىيم  معرفة
ديرة من العجم[ كحصر قلعتها، ككصل مشائخ اليمن األسفل مثل ا٢باريب كالكهإب كغّبىم 

رىبة كمشائخ قيفة ككاف قد أرسل سناف لعنو اهلل كىو ُب حضور مشائخ آنس ٤با رأل 
ا٤ببلحي كالدريدم كغّبىم فصاركا ُب ٝبلة سيدنا رٞبو اهلل، ك٤با ببلدىم قد دخلت فوصل 

استقر ُب ٧بركس ذمار كقد أرسل القاضي الفاضل ٝباؿ الدين علي بن صبلح ا٢بضرا٘ب 
ا٢باكم رٞبو اهلل إٔب مدينة رداع كنواحي خباف فدخلها مع قائفة، كأخذكا من فيها من 

بد ٧بمد بن علي العيا٘ب أرسلو إٔب حقل يرٙب، عسكر الظلمة كأعواهنم ،كالفقيو الزاىد العا
 فبل زاؿ حٌب انتهى إٔب جبل

إرياف، كُب خبلؿ ىذه قضايا كحوادث منها ما أخرب٘ب حي الشيخ األجل عمر بن علي بن 
 فبلح ا٢بدام أنو دخل مع كالده عآب من بدكاف ا٢بدا ذمار.
لسبلـ كللقاضي، فاتفق منهم ككاف الشيخ علي بن فبلح ا٢بدام صادؽ احملبة لئلماـ عليو ا

تعد على أىل ذمار كدخلوا البيوت فشكا أىل ذمار على القاضي فلم ٰبصل من ا٢بدا 
امتناع كال مقابلة أمر القاضي ٗبا ٰبق لو، فأمر أىل ذمار بالدفاع عن بيوهتم كأجأّم من 

من  أجاب من الناس فخرج عليهم ألفاؼ ذمار فقتلوا من ا٢بدا ٝباعة كثرة، كأخرجوىم
ذمار منهم من ا٤بشائخ الشيخ أٞبد بن بدر، كالشيخ أٞبد بن حسن، كالشيخ سعيد بن 

[ ٧بمد ا٤بسخر كغّبىم، فاشتغل القاضي ّٔذا ا٢بادث عن أمر كاف دبره كىو 126]ؽ/
إرساؿ الشيخ علي بن فبلح كإليو ٝباعة ٰبفظونو طريق صنعاء ال ٛبد إٔب ذمار حٌب خرج 

مع أمّب ٥بم يسمى الواعظ ك٠بى ىذا كاعظان ألنو كاف منعزالن من صنعاء جريدة خيل كرجل 
عن الدنيا، ٍب أمالو الَبؾ حٌب صار منهم فخاؼ سيدنا من ا٤ببلٞبة ُب ا٤بدينة كقد افَبقت 



القلوب للوقعة ا٤بذكورة بعض االفَباؽ كلكثرة من مع األمّب ا٤بختار، فأشار عليو من أشار 
ريب ذمار، فخرجوا على سبيل اإلهنزاـ كالعجم على با٣بركج من ذمار إٔب صنعة كافق غ

كصوؿ من غّب مبلٞبة فعرض الرأم من بعضهم أف ٱبرجوا إٔب يفاع قرية غريب ذمار 
بالقرب منها ٰبيط ّٔا القاع، فلما كاف ثالث دخو٥بم ذماران أخرجوا خيبلن كرجبلن كأحاطوا 

انضم مع سيدنا رٞبة اهلل عليو بالقرية، كتبلـز ا٢برب ُب جهاهتا األربع حٌب أف بعض من 
 من أعواف الظلمة دلوا الَبؾ على عورات البلد ككلموىم بلغة الرـك على أهنم ناصحوف،

كقو٥بم أف ىؤالء كثرة من غّب آلة حرب فجرل ا٣بطاب بسبلمة الناس ٖبركج القاضي 
رج يوسف فقط بعد أف استشهد ٝباعة، منهم القاضي الزاىد العابد عبد اهلل الغشم، فخ

 القاضي، ككاف بغيتهم كٓب يعَبضوا لغّبه.
قاؿ السيد عيسى بن لطف اهلل: ككاف ذلك ُب نصف شهر ٝبادل اآلخرة سنة ست 

ـ[ ككاف كلده العآب الشهيد علي بن يوسف رٞبو اهلل تعأب 1597نوفمرب 25كألف ]
حاضران ُب ذمار، كعرض لو مرض فحملو بعض مشائخ آنس كىو الشيخ صاّب بن جار 

 ا٤ببلحي على فرسو، كحصل بعد انفصالو ما حصل، كاجتمع إليو أىل ببلد آنس اهلل
كانضموا إليو، فلما كصولوا آنس كجهاهتا كقد ار٘بفت الببلد كحصل مع الناس ا٣بوؼ 
الشديد، فاتفق أف بعض الفضبلء رجح تقوية ما يقولو عامة الناس ُب القاضي عادت 

نو قاؿ: ىو ٱبرج ما بْب السيف كقرابو ٤بيلهم إليو رٞبة بركاتو أنو لو شاء لطار، كرككا عنو أ
اهلل عليو كإال فبل يقوؿ ذلك، فأظهركا أنو أصبح ٗبسجد أيوب ُب جبل ضوراف، ككاف عليو 

يعِب ا٤بسجد فقيو من ا٤بغرب الصغّب يسمى الفقيو ناصر ا٤بوشكي فكاف يغلق الباب، 
خلنا عليو فيقوؿ ىو ساجد ك٫بو ذلك، كٰبلف أف الفقيو ُب ا٤بسجد يعِب نفسو فيقولوف أد

فأكقدت النّباف ُب الببلد كاجتمعوا إٔب كلده كحفظوا الببلد مدة قدرىا شهر، ككاف ُب ذلك 
[ من 127مصلحة، ٍب كصل من قبل موالنا اإلماـ عليو السبلـ السيد عبد الرٞبن ]ؽ/

 كاليان.سادة حبور، كعـز القاضي علي بن يوسف إٔب اإلماـ عليو السبلـ فعاد 



كأخرب٘ب الشيخ أٞبد بن علي خضر أف القاضي رٞبو اهلل رجع من عند اإلماـ عليو السبلـ، 
ككانت طريقو على حي السيد عامر رٞبو اهلل إٔب سافوؼ كأنو ٤با انفصل من عنده يريد 

ببلد آنس كجهاهتا، اتفق أف أىل جبل تيس خالفوا على السيد عامر رٞبو اهلل ككالوا دكلة  
ككاد ا٤بركز ُب سافوؼ ٱبتل، فوصلت كتب السيد عامر إٔب القاضي فأغار بأىل  كوكباف،

ا٢بيمة كاستعاد جبل تيس كصلح ا٢باؿ، ٍب عاد ببلد آنس فكاف فيها ٫بو أربع سنْب، كُب  
كلها حركب شديدة كقضايا عديدة، كأما القاضي ٝباؿ الدين علي بن صبلح ا٢بضرا٘ب 

ائفة من رداع ككافوا لو كعاد سا٤بان، كأما سيدنا ٧بمد رٞبو اهلل تعأب، فأخرجو مشائخ ق
العيا٘ب فغدر بو بعض أىل اليمن كىو الشيخ السرحي صاحب ٠بارة كلزموه كمن معو 

كأدخلوه صنعاء، كاغتالوه فيها رٞبة اهلل عليو، كٓب نعرؼ قربه، كأما سيدنا يوسف فبقي أيامان 
سلمْب، كاإلشارة إٔب القياـ ٗبا ٯبب هلل ُب ٧ببسهم، ك كاف رٗبا تظهر كتبو كنصائحو للم

من نصرة إماـ الزماف من ذلك إٔب كلده كغّبه، ككصايا كحكم، كُب أياـ حبسو ٞبلو الَبؾ 
أخذىم اهلل أف يكتب إٔب اإلماـ ُب صلح مدة يكوف فيها، كفيها، كال غرض ٥بم إال معرفة 

، فكتب إٔب اإلماـ كبالغ ُب حالو بعد لـز ا٢بماطي، كقد عرؼ ذلك القاضي رٞبة اهلل عليو
طلب الصلح، كُب إعطافو ما يفهم اإلماـ أنو معركض عليو يعِب الكتاب ٧بموؿ على  

 كتابتو.

كأخرب٘ب الوالد السيد الفاضل عز الدين ٧بمد بن ناصر بن عبد اهلل الغربا٘ب عافاه اهلل أنو  
جزل اهلل القاضي كاف حاضران عند موالنا اإلماـ عليو السبلـ كفهم اإلشارات كقاؿ: 

يوسف خّبان عرفنا ٗبا ال يفهموف، كأف مرادىم معرفة حالنا بعده، ٍب قاؿ: احفظ على 
الباب حٌب أًب ا١بواب فأفرغ جوابان عظيمان ٓب نضبطو حاصلو: كيف تأمرنا ٗبصا٢بة قـو 

فعلهم كذا، كحا٥بم كذا كىم غاصبوف أرض العرب كلها، كقد سلطنا اهلل سبحانو عليهم، 
ُب أيدينا ماالن كال رجاالن كال معقل ففرقنا ٕبمد اهلل كفضلو ٝباعتهم، كاستأصلنا عظماء كال 

دكلتهم، كأما اآلف فنعم اهلل أكثر ككذا لنا من فضلو من القوة كالسلطاف ما نأخذ بو إف 



شاء اهلل ما بقي، كلكن إذا مرادىم الصلح فالصلح خّب تفعل ٥بم أمانان كال يلحقهم صوت 
رجوا من أرض اليمن ككذا، قاؿ: كأرسل ا١بواب كال أعلم أنو كصل غّبه. كاهلل أحد حٌب ٱب

 أعلم.

[ فصل: ك٤با انقضت أياـ ىـز كحوادثها كحركّٔا على ٫بو ما ذكرناه من إٮباؿ 128]ؽ/
إٝباؿ عيوف ا٢بوادث من دكف تفصيل فشرح ذلك يطوؿ: اجتمع الظا٤بوف إٔب عمراف 

 إٔب ببلد الطرؼ كانتهى إٔب السودة من ببلد الطرؼ، البوف، ٍب طلع سناف ال رٞبو اهلل
ككادت مغارب قدـ كحجة كما إليها ٚبتل على موالنا عليو السبلـ ففتح اهلل سبحانو ببلد 

ا٤بشرؽ كلو من ببلد حاشد كبكيل كهنم كخوالف حٌب انتقض على العجم إٔب ببلد قيفة 
جعفر ا١بماعي كأحرب من يليو من كالرصاص، كببلد يافع كشرؽ اليمن كقاـ فيهم األمّب 

أمراء العجم حٌب ضايقهم، كبقي أيامان كعاد ٤بواالة الظا٤بْب مع عود علي باشا من ا٢ببشة  
كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب، كاحتاؿ العجم بعد ذلك كاغتالوه يعِب ا١بماعي، فانقطعت 

يها أحد كإ٭با كاف مواد صنعاء كتقطعت سبلها، فأما ما بْب صنعاء كذمار فبل يكاد ٲبض
الشيخ زيد بن أٞبد ا٢بدام كبعض ا٢بدا يتوخوف أكقاتان كمواضع فيحملوف للعجم ا٤باؿ من 
اليمن كالبنادر ُب ٨بإب ا٣بيل، كيقطعوف ّٔا غّب طريق الذراع، كأما بعضهم فموالوف لدكلة 

تملو ا٢بق مع الشيخ الرئيس علي بن فبلح بن طوس، كيأٌب من تفصيل ىذه ا١بلمة ما ٰب
 ىذا االختصار إف شاء اهلل تعأب، كىذا الفتح ُب ببلد ا٤بشرؽ.

كأما ا١بهات الغربية كببلد ا٢بيمة كيتصل ّٔا حضور إٔب عصر من أعلى قاع صنعاء، كببلد  
كوكباف كنواحي حراز إٔب ببلد آنس من مغارب ذمار كببلد رٲبة كما إليها من ببلد كصاب 

ف شاء اهلل تعأب من بعض تفصيل ٥بذه ا١بمل، كأما كنواحيها، فأجابوا على ما يأٌب إ
اإلحاطة ّٔا أك األكثر فما أبعده لكثرة الوقعات كطو٥با كتراخي األياـ عن نقلها حٌب 

 ذىبت، كلنشرع إف شاء اهلل تعأب فيما أمكن من تفصيل ىذه ا١بمل.



 ]ذكر ٝبل من فتح ا٤بشرؽ[
رٞبو اهلل من ببلد حاشد كبكيل كجهات  ٤با عاد ا٢باج آّاىد مشس الدين أٞبد بن عواض

الظواىر تقدـ إٔب ببلد هنم كخوالف كالتأـ إليو عيوف من العلماء كالرؤساء كغّبىم من 
[ حٌب ضايق الوزير حسن، ككاف 129األعياف، فشن ا٢برب كا٤بغازم على صنعاء ]ؽ/

 ا.الرمي بالبنادؽ يصل إٔب القصر كقد يرمى الوزير على نفسو با٤بدافع كغّبى
كلقد أخرب٘ب حي الوالد رٞبو اهلل أنو كاف ُب أىل ا٤بشرؽ مشائخ يتجاركف إٔب احملامد، كلقد 

تواعدكا يومان للحرب على صنعاء، ككاف على هنم الشيخ شهراف بن شندؽ الصيادم مع 
غّبه منهم فقدـ رؤساء خوالف لطردىم من صنعاء قبلهم حٌب بلغوا نقم كأعلى القصر، 

قاؿ: فرأيت شرىاف ا٤بذكور كاد ٱبرج من إىابو آسفان على تأخره، ٍب  كرموىم من القصر،
ٝبع هنم كقاؿ ما عاد إال أف يغلقوا منا الباب كإال أىلكت نفسي فبل زاؿ حٌب دنا من 

فركة فرآىم كقد أغلقوا الباب فماؿ بأصحابو إٔب نقم، كغلظ جند ا٢بق، كاتسق لو ا٤بدد 
ين رضواف اهلل عليو حدة، كالعجم ُب صنعاء فلم كالفتوح حٌب لقد غزل ا٢باج مشس الد

يتخذكا من فيها من الرتبة كال من أىلها فاستؤب عليها كما ذكر سيدنا العبلمة ٧بمد بن 
 علي الشكايذم ُب قصيدتو ا٤بشهورة اآلتية إف شاء اهلل تعأب:

ٌداىا ٤با عتت كبغت .... عليو بالقوؿ تزكيران كّٔتانا  كحدة ىى
 

جهلهم كعنجهيتهم أهنم كانوا يسمركف ُب تلك ا٤بدة كيلقبوف أرذا٥بم فمما ركل من 
بأصحاب موالنا فإذا كصلوا عند ا٢باج مشس الدين رضواف اهلل عليو دعوا با٠بو الكبلب 

 قاتلهم اهلل أٗب يؤفكوف:
 ا٤بسك من أطيب األشياء رائحة .... كقد ٲبوت إذا ما مشو ا١بعل

رجل الفاضل آّاىد األمْب، كأما قوؿ علماء اإلسبلـ ىذا قوؿ ا١بهلة العمْب ُب ىذا ال
كسادة األناـ، فإهنا دكنت فيو األشعار، ك٠برت ٗبناقبو السمار، كما إليو أشار سيدنا 



 القاضي عز الدين ٧بمد بن علي الشكايذم رٞبو اهلل ُب قولو:
 أما األمّب شهاب الدين حطو كال .... ٘بعل عليو سبيبلن أينما كانا

 الَبؾ ُب سهل كُب جبل .... كبات منهم كزير الَبؾ سهرانا قد أىلك
 ما زاؿ يقصدىم إٔب ٨بيمهم .... كىم كشاة رأت ُب القاع سرحانا

 فاهلل يكلؤه من كل نائبة .... فذاؾ أشَبنا كأبو سرايانا
 

أراد مالك األشَب النخعي كزير أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ، كأبو السرايا الشيبا٘ب السرم بن 
منصور كزير اإلمامْب الفاضلْب ٧بمد بن إبراىيم بن إ٠باعيل ك٧بمد بن ٧بمد بن زيد سبلـ 

 اهلل عليهم أٝبعْب.
[ كبعدىا مستمرة، كمن ذلك كلعلها قبل حدة 130نعم! ككاف منو ا٤بغازم قبل حدة ]ؽ/

 غزاه ٮبداف فإنو انتهبهم كزعزع ّٔم دعاهتم كمن يليهم من العجم، كقتل منهم عدة، كىي
 مشهورة بغزاة ا٢بمزم كما إليها.

قاؿ السيد عيسى بن لطف اهلل: إف ا٢باج أٞبد األسدم غزا ليلة احملطة السلطانية إٔب باب 
اليمن ككاد يأخذىا، كذلك بعد صبلة العشاء من شهر ٧بـر سنة سبع كألف ]أغسطس 

كىذه  [، كما دافع عنها إال عياؿ خزانة الباشة حسن، كأمسى ا٢برب على القصر1598
الوقائع كاشتغاؿ العجم كما تقدـ من انفتاح مشرؽ اليمن كتغلبهم على بلدىم، كحازت  

 كل بلد كاليها، أك أخرجتو ٓب يبق إال بطن اليمن فقط كا٤بدائن كا٢بصوف.

 ]ذكر كقعة ٪بد السلف من نواحي رداع[
سناف ُب فمن ذلك أنو كاف ُب حلقة يافع أمّب من العجم يسمى األمّب علي، ككاف نظّب 

ا٤برتبة، ككاف من عظمائهم، ككاف إليو كثّب من اليمن فعمر مدينة ا٣بلقة كقبض رىائن يافع 
إليها كرىينة الرصاص، كغّبىم، فأحاطت بو العشائر كيافع كحاصركه كما أخرب٘ب غّب 

كاحد فتضعضع كضعف، ككاف ال يأتيو ا٤بدد إال على يد الشيخ الكهإب صاحب آؿ عمار 



، كحصل لو بسبب ذلك ا٤برتبة من العجم حٌب لقد أجركا ا١بامكية من شرؽ اليمن
كالقطائع لنسائو، كاتفق على ىذا األمّب حركب كثّبة فأمر الوزير حسن األمّب طرموش من 
العجم، كاألمّب ٧برعلي، كاألمّب ٧بمد الصديق من اليمن، كاألمّب حسْب الناظر، كاألمّب 

عظيمة، كانضم إليهم من رؤساء اليمن عدة فكاف إبراىيم ذرة من العجم كغّبىم ٗبحطة 
األمراء من العرب كالعجم ٫بو سبعة أمراء من كبارىم، كمن ا١بند فوؽ ٟبسة آالؼ على 

أهنم ينجدكف ىذا األمّب فانتهوا إٔب ٪بد السلف من أعماؿ نواحي رداع، كتقدـ إليهم 
ليهم ٪بد السلف كقائفة الشيخ الرئيس الرصاص ا١برٮبي األرضي كمن انضم إليو فلزموا ع

كمن إليهم من كرائهم فأحربوىم كقتلوا من جنودىم كثّبان، ك٪با أكثر أمرائهم كأخذكا ٝبيع 
ما أجلبوا بو، كانقطع عن ذلك األمّب ا٤بدد، ٍب أخرج من ا٣بلقة صلحان بعد بذؿ ماؿ كثّب، 

فجعل لبعض ا١بند كرجع إٔب تعز العدينة كاغتالو الوزير كقتلو، كذلك أنو خاؼ على اليمن 
كرماة مع تعشّبة كىلك ال رٞبو اهلل، ٍب أخرب القبائل مدينة ا٣بلقة كالقلعة كأخرجوا 

 [ من احملابيس.131الرىائن كما فيها ]ؽ/

كأما مشائخ قائفة كالشيخ الرئيس مقبل بن أٞبد، كصنوه األمّب الكبّب حسْب بن أٞبد 
ا٤بذكورين ُب ٪بد السلف كما تقدـ، ٍب إف فاتفقا على نصر ا٢بق كأعانا ُب قتل األمراء 

 األمّب حسْب بعد ]إف[ كأب العجم على أسباب خفي علي تفصيلها.
كأما الشيخ مقبل بن أٞبد فاستمر ُب ا١بهاد كقطع طريق عدف، كغالب طريق اليمن 

 األسفل، كأخذ مدينة رداع كما تقدـ، كغزا كثّبان من ٧باط العجم ا٤بقاربة لو، كأعاف األمّب
جعفر ا١بماعي ا٤بتقدـ ذكره آنفان، كلقد أخرب٘ب غّب كاحد أنو كاف أحد أمراء العجم يسمى 
األمّب شوباف ُب ببلد يرٙب يتنقل من موضعو مراران من شدة ا٣بوؼ كال ٲبسي ىو كأصحابو 

 إال على ظهور خيلهم.
ر ُب كقعة قاؿ السيد عيسى: إف قائفة قتلوا من ٧بطة العجم فوؽ ستمائة، أمراؤىم ٩بن ذك



الزىرم من ٪بد السلف كأهنم قتلوىم ٝبيعان، كذكر أهنا ُب صفر سنة ٜباف كألف ]أغسطس 
 [ كأف أمّبىا طرموس ا٤بتقدـ ذكره، كاألمّب ٧بمد الصديق أمّب ذم جبلة.1599

 ]كقعة السودة[
نعم! ك٤با ضايق جنود ا٢بق صنعاء كانقطعت موادىا كقد ا٫بصر سناف ال رٞبو اهلل ُب ببلد 

 الطرؼ كما تقدـ.
أخرب٘ب الشيخ أٞبد بن علي بن خضر كغّبه: أف الوزير حسن طلبو للوصوؿ يفرج عن 

صنعاء كطرقها فلم يتمكن ٤ببلٞبة جنود ا٢بق لو، كقد ىزموه من السودة، كقتلوا من 
أصحابو مقتلة عظيمة، كما ٞبلو يعِب سناف ككاف علق رىنو إال النقيب حاًب ا٢بارثي 

ب على أكتافهم كقد أحيط بو ككقع فيو صوائب، كأخذ حصانو كحليتو، كٝباعة من العر 
كصارت ا٢بلية مع رجل من بِب صرٙب، كا٢بصاف مع الشيخ عبد ا٤بلك بن عامر بن عمراف 

كأخفى ا٠بو بعض ا٤بنافقْب عمن قد عرفو لّبميو، كأطفى عليو الفتيلة لصنائع قاتلهم اهلل، ٍب 
طرح أكياسان ٩بلوءة نقدان من على البغاؿ فاشتغل  إنو احتاؿ ىو أك بعض ٩باليكو بأف

بأخذىا خفاؼ الناس، ككاف ا٤ببلحم لو من قبل موالنا عليو السبلـ الفقيو ٝباؿ الدين 
علي بن ٧بمد الشهارم ا٤بشهور كالشريف صبلح بن ٧بمد الغربا٘ب، كالشيخ عبد ا٤بلك بن 

 عامر بن عمراف.

 ]كقعة نغاش[
 أياـ نغاش كقائع ىائلة خاض فيها سناف لعنو اهلل ا٤بتالف. كقاؿ السيد عيسى: ككقع ُب

قاؿ السيد أٞبد عادت بركاتو: ككاف القتل من أصحابو ُب ىذه الوقعة ٫بو مائٍب رجل من 
شجعاف العجم كالعرب، كغنم آّاىدكف ُب ىذه الوقعات أنواعان من السبلح كالبنادؽ 

[ ألعضاد أصحاب 132عة مقوية ]ؽ/ العظيمة كغّبىا شيئان كثّبان، ككانت ىذه الوق
اإلماـ، مثبتة ألقدامهم، كمزلزلة لقواعد األتراؾ، كىادمة لقواىم، ككاف ٥با موقع عظيم، 

ككقع بسببها فتوحات كثّبة، كقيلت فيها األشعار الكثّبة، ك٩با قيل فيها قوؿ السيد العبلمة 



 كىو قولو:صبلح الدين صبلح بن عبد ا٣بالق بن ٰبٓب بن ا٥بدل ا١بحاُب، 
 النصر كالفتح كالتأييد كالظفر .... جرل ّٔا لك من دكف الورل القدر

 كساعدتك عنايات اإللو ففي .... جيوشك الغر من أمبلكو زمر
 مذ قمت هلل ال تلوم على أحد .... كاألرض فيها نيار ا١بور تستعر

 نصرت بالرعب كاألعداء قاطبة .... ٕبد سيف شديد البطش قد قهركا
 جيشك إال أمو رعب .... تكاد منو قلوب ا٣بصم تنفطر ما سار

 ٓب أنس يومان بطوؼ السود كاف لو .... ذكر بركؽ كنشر طيب عطر
 فصدؽ اهلل منك الظن كانفتحت .... لك الفتوح كزاؿ ا٤بكر كالغرر

 فما ٠بعنا بفتح كاف يشبهها .... إال الذم خص ُب أيامو عمر
 و كأدركت ما قد كنت أنتظريومان شفيت فؤادم من ببلبلو .... ب

 لدف ٛبشت جنود البغي يقدمها .... الشيطاف كالزىو كالطغياف كالبطر
 ال ٰبسبوف ٥بم كفؤان يقاتلهم .... كال يردهنم بدك كال حضر

 فصادفوا عصبة سياف عندىم .... أقل أعداؤىم ُب العْب أـ كثركا
بشر كأىل كحبلف تاج  أىل ا٢بفيضة من حنب كىل أحد .... يفوقهم أك يسامي ٦بدىم

 الدين إف ٥بم .... ٦بد على من يساميهم كمفتخر

 كلست أنسى بِب حيش كما صنعوا .... فإهنم عصبة حْب الوغى صربكا
 كعصبة بذلت هلل أنفسها .... من الذين ىم آككا كىم نصركا

 كمن أتى قاصدان للقـو من كشر .... ما صدىم عنهم جنب كال خور
 قض مركزىم .... كالطعن يأخذ منهم فوؽ ما يذرفأخشنوا ا٢برب حٌب ان

 كأعملوا السيف فيهم كالرماح معان .... ككل ما سفكوا من دـو ىدر
 فأصبحوا جزران للطّب تأكلهم .... كسوؼ تأخذىم ُب أىلها سقر

 تبان ٤بن عاند القهار فيك كما .... درل بأنك من أنصارؾ ا٤بطر



 كل ما يهوكف كانتشركا  أعشى عيوهنم فانقض ٝبعهم .... كأسلموا
 [133]ؽ/

 غمائم يـو بدر كنَّ تكرمة .... ١بيش جدؾ جاءت كىي تنهمر
 طهرت جيشك من رجز ككن ٥بم .... سكينة فاستقلوا القـو فانتصركا

 فاألرض تشكر صوب الساقْب لو .... ٝباجم ك٠باء فوقها درر
 موالم أكـر داعو من بِب حسن .... كمن بو فخرت ُب عصرنا مضر

 من ىو الثمر ا٢بلو الذم كرمت .... أصولو فزكى من طيبها الثمرك 
 أعيذ ٦بدؾ من كل العيوف فما .... أتت ٗبشبهك األياـ كالعصر

 عصران أقوؿ لدىرم فيو من عجيب .... أريد موسى إلينا اليـو كا٣بضر
 أعصر أٞبد ىذا أـ صحابتو .... غابوا زمانان كجاءكا بعد ما غربكا

 قصرت ُب كلمي .... إف الكراـ إذا ما سألوا عذركا موالم كاعذر إذا
كىاؾ مزجاة شعر ما ٥با ٜبن .... ُب غّب سوقك ُب أذيا٥با قصر كاهلل ٰبمي بك اإلسبلـ ما 

 طلعت .... مشس كما الح ُب أفق السماء قمر

ك٤با صار سناف ال رٞبو اهلل إٔب نغاش بقي حائران أف يرجع الغاثة صنعاء خاؼ على نفسو 
لعرب، ككاف معو أثقاؿ من أعظمها مدفعاف، أحدٮبا ا٤بدفع ا٣ببا٘ب ا٤بذكور ُب حركب من ا

، كاآلخر قريب منو، كتتابعت رسل الوزير يطلب كصولو حٌب كاف آخرىا: إف ٓب تصل  ىـز
بالعسكر كصلناؾ بنفوسنا، قاؿ الشيخ ا٤بذكور: فطلب ا٤بخذكؿ نقيب العرب ا٤بسمى 

اهلل، ككاف عيبة نصحو، كقاؿ: اطلب من ُب احملطة من يافع سعداف العبدٕب الشقي ال رٞبو 
كال ٙبضر أنت معهم كىم ٫بو ٟبسمائة، فلما حضركه أخرج من عنده من العرب من 
الزيدية، كقاؿ ٥بم: يا يافع أنا ُب ىذا ا٤بكاف غريب كأنتم مثلي غرباء، كأخربىم ٕباؿ 

عار بَبكو كٮبا ىذاف ا٤بدفعاف صنعاء، كشكا عليهم كتباكى ٥بم، كقاؿ معي ثقل أخاؼ ال
كأنا طالب منكما ٘بركٮبا فأنا ال أقدر على ٙبصيل أحد من القبائل أك كما قاؿ، فأجابوه 



إٔب ذلك كجركٮبا، كارٙبل على حْب غفلة حٌب اتصل بصنعاء فتلقاه الوزير كاألعياف باحملطة 
صنعاء فسد من فيها، إٔب باب اليمن ٗبشورة بعض العرب قاتلو اهلل فإنو قاؿ إذا دخلتم 

 كيظنوكم اجتمعتم للحوزة، كاجتمع جنود العجم كأمراؤىم كاألمّب احملرـك عبد الرحيم.

قاؿ السيد عيسى بن لطف اهلل: كغزكا خربة سعواف كىي قرية خارج صنعاء إٔب جهة 
: [ نفس كٓب ينج منهم إال من كاف 134ا٤بشرؽ فقتلوا أىلها ٝبيعهم، ككانوا فوؽ مائة ]ه

ـ[، ٍب 1598يوليو 10عنها، كذلك ُب سادس شهر ذم ا٢بجة سنة ست كألف ] غائبان 
ال زالت منهم ا٤بغازم إٔب مشارؽ سنحاف كإٔب ركس سنحاف كغّبىا كا٢برب سجاؿ، ٍب 

اختلت ببلد سنحاف، كصار أىلها إٔب العجم، كخيم ا٤بخذكؿ سناف ال رٞبو اهلل ُب القبتْب 
دين كمن إليو من أعياف آّاىدين مع خوالف كمن من أعماؿ كنن سنحاف، كا٢باج مشس ال

معهم من العسكر اإلمامية يدافعوىم، ككاف ُب تلك ا٤بدة حركب حرماف ا٤بشهورة، ٍب إف 
ا٢باج مشس الدين رٞبة اهلل عليو عاد إٔب نواحي خوالف ك٨باليفها، ك٤با استمر للعجم 

د مذحج كقيفة من فسد مع الطريق من ذمار إٔب صنعاء بعض استمرار كفسد إليهم من ببل
ما تقدـ من أخبار الشيخ زيد بن أٞبد ا٢بدام، عاد سناف لعنو اهلل كاألمّب عبد الرحيم 
كغّبىم جهات القبلة، ك٥بم أخبار طويلة ُب اجتماعهم ُب صنعاء، ٍب ُب كوكباف كما 
سيأٌب إف شاء اهلل تعأب بعض من تفصيل ذلك، ككانت حركب مدع ا٤بشهورة كأياـ 

ب سهراف الظاىر كغّبىا كىي مبلحم ال تنحصر كما قاؿ السيد العبلمة الزاىد شيخ حرك 
 العَبة أٞبد بن ٧بمد بن صبلح الشرُب عادت بركاتو:

 كمن ٰبدثك فيما كاف ُب مدع .... كُب ثبلء قلت ماذا الفعل من بشر

بة عن أخرب٘ب القاضي العبلمة ا٤بهدم بن عبد ا٥بادم الثبلئي ا٤بعركؼ با٢بسوسة مكات
كالده رٞبة اهلل عليو إف عدة ا٢بركب ُب مدع كثبلء أكثر من نيف كسبعْب كقعة، ُب كقعتْب 
منها ىـز أصحاب اإلماـ عليو السبلـ، كدخلت مدينة ثبلء كانتهبت، كاستشهد من أىلها 

كمن آّاىدين كثّب، ٍب استعادىا جنود ا٢بق فكاف فيو حي ا٢باج الفاضل أٞبد بن علي 



القاضي آّاىد ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل حٌب أخرجهما منو سناف بن دعيش، ك 
 لعنو اهلل بأماف ككَب ٥بما بو كما أخرب٘ب سيدنا عماد الدين ٰبٓب بن صبلح رٞبو اهلل تعأب.

 ]ذكر استقرار اإلماـ ُب السودة[
ٞبو اهلل إٔب ٤با بلغ اإلماـ عليو السبلـ عساكر األتراؾ كإٝباعهم كافة على السيد عامر ر 

جبل تيس كىو يومئذو ُب حبور كابن ا٤بعافا عنده رأل عليو السبلـ أف يتقدـ إٔب السودة 
[ قلوب 135ليشدد أصحابو الذين ُب ثبلء كغّبه كالذين ُب جبل تيس، كيشغل ]ؽ/ 

األعداء من كرائهم، كليحسن أيضان استخراج كلده عز اإلسبلـ ٧بمد بن أمّب ا٤بؤمنْب، 
ف ُب مدع ألنو ٤با ساير ا٣بارجْب من حصن السودة كرفقهم كما ذكرنا من كذلك أنو كا

قبل سار معهم إٔب ا٤بضلعة، ٍب تقدـ إٔب مدع، ك٤با كقع ا٢برب ُب جبل تيس اجتمع 
السادة الذين ىم السيد حسن بن شرؼ الدين، كالسيد صاّب بن عبد اهلل، كالسيد أٞبد 

دين إٔب حبور كرأكا تقدـ اإلماـ إٔب السودة، كأخذ بن ٧بمد احملرايب كأرسلوا القاضي سعد ال
شوره كرأيو ُب كلده عز اإلسبلـ ٧بمد بن اإلماـ ال يبقى ُب مدع بل يعود إٔب أبيو، فتقدـ 

اإلماـ عليو السبلـ إٔب السودة، كالسيد عامر حينئذو ُب جبل تيس فتأخر السيد عامر 
ـ[ 1598نة سبع كألف ]سبتمربعقيب ذلك، كتقدـ اإلماـ إٔب السودة ُب شهر صفر س

حٌب استقر بالسودة، ككقع مع الناس تضعضع من تأخر السيد عامر رٞبو اهلل كساغ 
للمرجف القوؿ، كتفرؽ من كاف ُب ثبلء من أصحاب اإلماـ كعادكا إٔب نواحي جبل عياؿ 

ر يزيد كبِب قطيل، كانتقل السيد مشس الدين أٞبد بن ٧بمد احملرايب من قرية مدع إٔب مسو 
كاجتمع بالسيد عامر ىنالك، كبقي ُب حصن مدع ا٢باج الفاضل آّاىد مشس الدين أٞبد 

كمعو ٝباعة من العسكر آّاىدين، ك٤با خلت -كقد تقدـ ذكر ذلك -بن علي بن دغيش
 ببلد جبل تيس كنواحي ثبلء غّب حصن ثبلء من

فحط ُب جرف أصحاب اإلماـ عليو السبلـ انتقل سناف بعساكره إٔب حوؿ حصن مدع، 
مدع كحاصر أىل ا٢بصن، ٍب شرع ُب حرب من ُب مسور من أصحاب اإلماـ عليو 



السبلـ، كاتصل بو بعض قبائل مسور كعياؿ على كعياؿ مومر خفية، ككاف ظاىر ىؤالء 
مع أصحاب اإلماـ عليو السبلـ كباطنهم مع األتراؾ، ككاف سناف لعنو اهلل ٤با كصل مدع 

 عة أشهر كأشيع موتو، ىذا معُب ما ذكره السيد أٞبد نفع اهلل بو.أصابو اهلل بأٓب ٫بو أرب
كُب أياـ بقاء اإلماـ عليو السبلـ ُب السودة قضايا، منها: أف الشيخ ناصر البهيلة صاحب 

حقل كاتب اإلماـ عليو السبلـ أنو يسلم لو ا٢بصن بشرط أف يقدـ اإلماـ لقبضو ىو، 
كقف لينظر ُب األمر كينتظر كصوؿ الشيخ ا٤بذكور فتوكل على اهلل، ك٤با كاف بالقرب منو 

كظلل عليو أصحابو من الشمس فرماه عدك اهلل بثبلث بنادؽ ٓب ٰبصل عليو كال على 
 أصحابو منها ضرر، كعاد عليو السبلـ إٔب السودة.

كمنها: أنو بلغ اإلماـ عليو السبلـ أف سناف لعنو اهلل قاؿ: إف اإلماـ قد بدف ُب السودة 
كاسَباح فبل يقدر على ا٢بركة، ككاف عليو السبلـ معركفان بزيادة القوة كا٣بفة،  [136]ؽ/

كقد رأل من الناس ملبلن من ا١بهاد فصلى ا١بمعة يومان ُب السودة كسار مسرعان حٌب صعد 
مرتفعان كٓب يلحقو أحد لعجزىم عن ٢بوقو، فلما حصلوا قاؿ ٥بم: ا٠بعوا ما أقوؿ لكم 

١بهاد الذم قد ثقلتم عنو، ىذا شهر رجب من تعمده بالتعبد كليس ما أقوؿ ُب أمر ا
كنسك فيو فقد خالف دين اهلل، كدين رسولو إذذلك من أفعاؿ ا١باىلية أك كما قاؿ، ٍب 
مضى إٔب غرباف، ٍب إٔب ٟبر كببلد الكلبيْب كرأل ُب الناس تثاقبلن كملبلن عن ا١بهاد، كقد 

 ٫بو ستمائة رجل إٔب ببلد الكلبيْب، طلب ا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض فوصل ُب
كعاد إٔب جبل عياؿ يزيد، ٍب إٔب بِب جيش كأمر با٢برب على مراتب الَبؾ ُب ببلد قضول 

من ببلد كحبلف تاج الدين فأخذىم أسرل، فأما الذين ُب قضول فوىبهم ٣بوالف 
 ذلك أصحاب ا٢باج أٞبد لكوهنم منهم، كأما الذين ُب مدع فأخذكا أسرل، كاستشهد ُب

اليـو ا٢باج الفاضل آّاىد علي بن عواض األسدم كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب، ٍب عاد 
إٔب السودة كاستقر فيها، ككانت السرايا كا٤براكز شرقان كغربان منها، كاجتمع لديو علماء  

كثّبكف، ك٥بم معو مسائل كفوائد، ك٩بن كصل إليو إٔب حبور أكالسودة السيد العبلمة ٧بمد 



عبد اهلل بن اإلماـ شرؼ الدين عليو السبلـ كأظهر توبة ٩با كاف منو من معاكنة سناف  بن
لعنو اهلل ك٦بالستو حٌب كاف منو أشعار يرد عليهم كيصوب فعلهم، كلئلماـ عليو السبلـ 

ا١بواب ا٤بسمى) حتف أنف اإلفك( كشرحو، كىو كتاب مشهور، كال أدرم ىل استقاـ أـ 
 ر ما يفهم أنو عاد إليهم كمات معهم على غّب الصواب. كاهلل أعلم.ال، كُب الكتاب ا٤بذكو 

 ]ضرب اإلماـ للعملة[
كإ٭با أخرب٘ب بوصولو إٔب اإلماـ الوالد السيد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم، قاؿ كرآه ككاف 
ٱبضب با٢بناء، كضرب اإلماـ عليو السبلـ ُب السودة الضربية ا٤بنصورية، ككانت نصف 

ُب جانب منها: ال إلو إال اهلل ٧بمد رسوؿ اهلل، كُب ا١بانب اآلخر ا٠بو عليو درىم مكتوبان 
السبلـ كالتأريخ، كانتشرت كأخذىا الناس بركة كلطيب فضتها، )كُب آخر إقامتو عليو 
السبلـ ُب السودة تزكج الشريفة الطاىرة فاطمة بنت اإلماـ األعظم الناصر لدين اهلل 

أمها بنت األمّب عبد اهلل بن ٰبٓب بن ا٤بعافا، كحصل ُب ا٢بسن بن علي عليو السبلـ، ك 
[ طارت ُب الببلد كٓب أقف على ترتيبها ك٦بالس 137تلك األياـ مسائل كرسائل ]ؽ/

أدب، من ذلك أنو كاف حي السيد األديب الصدر صبلح بن عبد ا٣بالق ا١بحاُب 
اهلل تعأب ُب منزؿ  القا٠بي، كالقاضي العبلمة الفاضل علي بن ا٢بسْب ا٤بسورم رٞبهما

بالقرب من اإلماـ عليو السبلـ فراسبله ّٔذا الشعر تناشداه بيتان بيتان، فكاف لو موقع ُب 
 ا٤بفاكهة بالفوائد، كالتحف الوافية ا٤بقاصد، كىو:

 خليفتنا أنت ٕبر األياد .... كغوث ا٤بوإب كحتف األعاد
 بك اهلل أنقذ دين ا٥بدل .... كأىليو من معضبلت شداد
 كشد بك اهلل أزر الصبلح .... كىد بك اهلل ركن الفساد
 ك٠باؾ منصوره فانتصرت .... على ا٤بفسدين كأىل العناد

 نصرت الضعيف أغثت اللهيف .... دعوت إٔب اهلل كل العباد
 أنالك ربك ما تر٘بي .... كبلغك اهلل أقصى ا٤براد



 كمتعك اهلل بالصا٢بات .... كال زلت من فضلو ُب ازدياد
 ناؾ ما ىو أكالؾ من .... سركر كمن فرح مستزادكى

 سنا النور زفت إٔب النور .... كالضياء ا٤بنّب على كل ناد
 فنور على النور أذكى سنا .... كأضوأ ٤بلتمس للرشاد

 فأسعد ربك جديكا .... كأخرج من نسلكم كل ىاد
 كال زاؿ مشلكما جامعان .... كما قاؿ جدؾ جم األياد

 ٔب ا٤بنوح .... كأرغم بالنصر كل األعادككأب الفتوح ككا
 أىنيك يا خّب داع إٔب .... سبيل الرشاد كهنج السداد

 أموالم قد عم ىذا السركر .... خواطر كل الدنا كالبواد
 كناؿ نوالكم كل من .... قصى كدٗب من ٝبيع الببلد

 كلكن بباكم رفقة .... ٚبطتهم كل تلك األياد
 .. كغّب السركر الذم ُب الفؤادكما نا٥بم منو غّب السماع ..

 كىاىم على حالة ألبست .... جسومهم البيض ثويب جداد
 فأضحوا كمن حاـ ألواهنم .... كقد كاف من ساـ طيب التبلد

 كعادكا من بعد سكن البقاع .... بركة حا٥بم ُب الوىاد
 [138]ؽ/

 فإف ٓب تداركهم عطفة .... من ا٤بلك الرب كارم الزناد
 رت منهم .... شكايا إٔب كل جاءو كغادفبل غرك إف كث

كقاؿ القاضي ٝباؿ الدين علي بن ا٢بسْب ا٤بسورم رٞبو اهلل كقد أحس ما كقع من كيد 
 األشرار كخيانة الغدار ىذه الكلمة ٨باطبان ّٔا اإلماـ عليو السبلـ:

 على رغم أىل البغي أيدؾ اهلل .... كألبسك الفضل الذم أنت مواله
 ن أمر دينو .... كحسب امرءو ما كاف مواله أكالهكأكالؾ ما أكالؾ م



 بك أنعش اهلل ا٥بدل فتبلجت .... مصابيحو كازداد حسنان ٧بياه
 ٧بى بك آثار الضبلؿ الذم ترل .... ذكم ا١بهل ُب ظلماء جهلهم تاىوا

 فما سلكوا إال طريق غواية .... كذاؾ من با١بهل إبليس أغراه

 فأنت الصقيل العضب كالضارب اهلل نضاؾ إلو العرش سيفان عليهم ....
 إليك أمّب ا٤بؤمنْب بكل ذم .... عناد غذاه ا١بهل كالظلم رباه
 فشرد ّٔم من خلفهم كأذقهم .... نكاالن ككبل كؿ ما قد تواله

 كصب عليهم صوب نقمتك الذم .... إذا باف من يسعى لكيدؾ أفناه
 اهلل يرضاه تصفح أمّب ا٤بؤمنْب أمورىم .... كال ترض منهم غّب ما

 كجرّٔم كاسرب بعقلك حا٥بم .... فكل الذم أخفوه يظهر إف فاىوا
 كذا قاؿ موالنا الوصي كمن بو .... اقتدل فاز ُب األخرل كأصلح دنياه

 فإف الذم أخفى العداكة قلبو .... أضر العدل كيدان كمكران كأخفاه
 أشباهفليس كموف النار ُب الزند مؤمنان .... مضرهتا كالنار كا٢بقد 

 بلى إف من قد تاب هلل ٨بلصان .... ككفر باألكٔب الذم كاف أمضاه
 فذاؾ جدير أف يشاد بذكره .... كما أطيب الذكر ا١بميل كأعبله

 فأكؿ ا٤بوإب نعمة كفواضبلن .... كأصل ا٤بعادم نار حر تعناه
 كأما الذم أبدل العداكة جاىران .... ٦باىرة فهو الذم ضل مسعاه

  قد كف حده .... كأرداه ُب بئر ا٥ببلؾ كأقماهفبل ٚبشو فاهلل
 كىاؾ أمّب ا٤بؤمنْب نصيحة .... كإف ٓب أكن أدر الصواب كال ماىو

 كإ٘ب ُب ىذا كمهد إداكة .... إٔب البحر كي يزداد للبحر أمواه
 [139]ؽ/

 كدـ كابق كاسلم كانصر ا٢بق كأخذ .... ؿ الضبلؿ مزاحان عنك ما كنت ٚبشاه(
٤بدة حركب اليمن كىي كثّبة، كفيها اتفق قتل الَبؾ ُب أسناؼ أخذىم كحصل ُب ىذه ا



اهلل كىي أحد ا٤ببلحم الكبار، كفيها قتلة القوعة من أعلى الريشة كسامك، كىي أعظم 
 منها، كلها على يد ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل تعأب.

ْب كما سيأٌب، كفيها حركب جبل تيس كأياـ سافوؼ الٍب يضرب ّٔا ا٤بثل فإهنا فوؽ سنت
 أمّبىا السيد الشهيد عامر بن علي عم موالنا اإلماـ عليو السبلـ.

كفيها حركب مسور الٍب استشهد فيها السيداف الشهيداف ا٢بميداف أٞبد بن ٧بمد احملرايب، 
كعلي بن ٧بمد احملرايب رضواف اهلل عليهما، كاستشهد معهما ٟبسة كأربعوف، كقيل: ٟبسة 

العبلمة ٝباؿ الدين عامر بن علي عادت بركاتو عم موالنا عليو  كٟبسوف، ككاف السيد
السبلـ ٤با اهنـز من سافوؼ أمدٮبا، كحضر الوقعة كاهنـز إٔب عند موالنا عليو السبلـ، 
كسيأٌب طرؼ من أخبار السيد الشهيد كما أمكن من تفصيل ىذه ا١بملة إف شاء اهلل 

، منهم السيد الفاضل ناصر بن ٧بمد تعأب، كفيها غزاة حفاش مع ٝباعة من األعياف
سحلة من بِب ا٥بادم كغّبه، كالسيد ا٤بهدم من ىجرة السنفة، كقتل منهم ٝباعة كىزموا، 

 كفيها أشعار ٞبينية طريفة ٠بعتها من غّب كاحد.

 ذكر فتح ببلد صعدة.
قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: فتح جهات خوالف صعدة كما جرل فيها من ا٢بوادث ُب 

ة األكٔب يعِب أكؿ القياـ، كقد كاف اإلماـ علي عليو السبلـ جهز إٔب جهات صعدة الكر 
قبل كصوؿ السيد عبداهلل بن علي ٝباعة من أصحابو كىم اآلٌب ذكرىم ُب قضية رحباف 
فافتتحوا ببلد خوالف ٝبيعان، ككاالىم أىلها بعد حركب كقعت ُب نواحي حيداف كغّبه 

صعدة كجبل رازح، ٍب تقدموا ٢بصار صعدة فاتفق فيها كبقى من عسكر الَبؾ ٝباعة ُب 
حركب صعبة كما أصيب بو ا٤بسلموف ُب رحباف فإنو تقدـ ٢بصار صعدة عدة من األعياف 
ٔبموع كثّبة بعد فتح ببلد خوالف، منهم السيد العبلمة علي بن إبراىيم ا٢بيدا٘ب أطاؿ اهلل 

لي بن ٧بمد ا١بديرم، كمنهم الشيخ بقاه، كمنهم السيد الفاضل الزاىد العآب الشهيد ع
[ بدر الدين ٧بمد بن جابر ا٣بيارم من ببلد بِب صرٙب، كمنهم القاضي شرؼ 140]ؽ/



الدين ا٢بسن بن علي بشارم، كمنهم من عمدة الرؤساء كاألعياف األمّب الكبّب ا٢بسْب بن 
، كصفتها أف ٧بمد بن ناصر ا٤بنصورم ا٢بمزم ا١بوُب كصنوه األمّب ا٤بهدم، ككانت الوقعة

آّاىدين لزموا أعناب رحباف كبعض دكرىا فخرج أمّب العجم فيها ا٤بسمى مصطفى ككاف 
من عظمائهم كرؤسائهم كملوكهم فحصل ٚباذؿ فاقتطع منهم ٫بو من ٟبسمائة فقتلوا 

كاجتزت رؤكسهم، منهم الشيخ ٧بمد ا٣بيارم، كمن أصحابو نيف كٜبانوف نفران كىـز 
سْب كصنوه ُب ىذه الوقعة أثر عظيم كذكر فخيم فإهنما دافعا عن كثّب الباقوف، كلؤلمّب ا٢ب

 من ا٤بسلمْب، ك٪با األمّب ا٢بسْب بن ٧بمد كاستشهد صنوه ا٤بهدم رٞبو اهلل.

ككاف فيمن طعن األمّب ا٢بسن األمّب عثماف قلفات ا٤بشهور بالفراسة ُب العجم من  
٢بسْب ُب ىذه الوقعة أشعار ٞباسة ٠بعت كربائهم كما خاطوا بطنو إال با٤بخيط، كلؤلمّب ا

بعضها، كأسر السيد الفاضل على بن ٧بمد ا١بديرم، فعبله العلج مصطفى بسبلح للعجم 
يسمونو كلنجان على شبيو فوس ا٢بجارة الدقيق كلو رأس مربوع، كٰبلونو فيتخذكنو سبلحان 

أف ىذا الشقي ٓب يلبث حٌب شق رأسو رٞبة اهلل عليو كىو بْب يديو صابران ٧بتسبان، كيركل 
بعده إال ٫بو ٜبانية أياـ كأىلكو اهلل، ككاف ُب كل ليلة إذا ناـ يصيح حٌب يفزع من حولو 

كىويقوؿ: يكفي سيدم جديرة يكفي سيدم جديرة، كٱبرب أنو يراه يطعنو كل ليلة، كىذه 
 القضية مشهورة ٠بعتها من غّب كاحد ُب صعدة حرسها اهلل بدكاـ ا٤بشاىد ا٤بقدسة،

كذكرىا السيد عيسى ُب تأرٱبو كذلك، كا٢بق ما شهدت بو األعداء، كمن عظم موقع ىذه 
الوقعة أف السيد العبلمة ٝباؿ الدين علي بن إبراىيم أطاؿ اهلل بقاه استوحش من أىل 
الشاـ كخاؼ على موالنا عليو السبلـ من الغدر فجرد العـز بعد الوقعة إٔب عند موالنا 

ا بقي ُب الشاـ من يشغل من فيو من العجم من إمداد من ىو منهم ليخربه كٰبذره، كإ٭ب
مثاغر ٤بوالنا عليو السبلـ، كمضى يومو حٌب أمسى السودة، كيقاؿ: أدرؾ فيها صبلة 

العصر، كىذه من أعظم ما قيل ُب أىل ا٣بفة ُب السّب فبل يعلم أف قدر عليها أحد غّبه، 
ما بلغ بيومو سواه كىي مسافة ثبلثة مراحل كيقاؿ أف معو أحد عشر نفران تقطعوا بعده ك 



[ كأظهر الغلظة كالشدة أعظم 141كشيء، ك٤با أخرب موالنا عليو السبلـ ٓب يكَبث ]ؽ/
من األكٔب كٓب يذكر من قضايا الشاـ غّب ىذه القضية لسعة الوقعات فيها، كنذكر ما أمكن 

 من اإلشارة إٔب معظماهتا إف شاء اهلل تعأب فيما بعد.

 كالة اإلماـ[]ذكر 
قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: ذكر كالة اإلماـ عليو السبلـ ُب ا١بهات اإلمامية، ككاف ُب 

أثناء ما تقدـ كٔب اإلماـ عليو السبلـ ُب ا١بهات الٍب افتتحها، فؤب األىنـو كعذر السيد 
لدين أٞبد الفاضل آّاىد فخر الدين عبد اهلل بن ٧بمد بن علي احملرايب صنوه السيد مشس ا

بن ٧بمد احملرايب رٞبو اهلل، ككٔب شظب كظليمة السيد الفاضل العبلمة صاـر الدين إبراىيم 
بن ا٤بهدم بن جحاؼ القا٠بي، ككٔب جهات الظاىر السيد الفاضل العبلمة حساـ الدين 

صاّب بن عبد اهلل الغربا٘ب، ككٔب ببلد ثبلء كما يليو كبِب قطيل كبِب حيش، كببلد عفار 
د كحبلف، كالطرؼ كببلد مدع كالبوف األعلى، كغّب ذلك السيد الفاضل العبلمة كببل

الزاىد شرؼ الدين ا٢بسن بن شرؼ الدين ا٢بمزم أيده اهلل تعأب، ككٔب ا٢بيمة كما كاالىا 
كجبل تيس عمو السيد الفاضل سيف اإلسبلـ عامر بن على رٞبو اهلل تعأب، ككٔب ببلد 

ها السيد الفاضل العبلمة أٞبد بن ٧بمد بن علي احملرايب، ككٔب مسور كالعة كقراضة كما يلي
حجة كما يليها السيد الفاضل العبلمة نظاـ الدين أمّب الدين بن عبد اهلل بن هنشل بن 
ا٤بطهر بن أٞبد بن عبد اهلل بن عز الدين بن ٧بمد بن إبراىيم بن اإلماـ ا٤بظلل بالغماـ 

 عليهم، ككٔب ببلد الشرؼ كما يليو كحجورين ا٤بطهر بن ٰبٓب بن ا٤برتضى صلوات اهلل
كجهات جبل أسلم، كا٣بميسْب، كجهات ا٢بقار السيد الفاضل العبلمة مشس الدين أٞبد 

بن ٧بمد بن صبلح القا٠بي ُب الشرؼ، ككٔب بعض ببلد خوالف صعدة السيد الفاضل 
ضل العآب العبلمة عز الدين ٧بمد بن صبلح القطابرم، كجعل بعضها إٔب السيد الفا

آّاىد ٝباؿ الدين علي بن إبراىيم احملنكي ا٢بيدا٘ب، ككٔب ببلد خوالف صنعاء كما يليها 
 ا٢باج الفاضل آّاىد مشس الدين أٞبد بن عواض األسدم رٞبو اهلل. انتهى.



 ]كقعة أسناؼ[
[ كمشارؽ صنعاء كمشارؽ اليمن 142كلنرجع إٔب أخبار ا٢باج آّاىد مشس الدين ]ؽ/

التأـ إٔب ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل عيوف كأعواف فحصلت كقعة أسناؼ كما تقدـ، فإنو 
كذلك أف أمّب العجم ا٤بسمى الواعظ تقدـ إٔب أسناؼ كإليو غّبه منهم، قاؿ السيد عيسى 

بن لطف اهلل: أنو قرف معو الشيخ علي بن متاش ا٣بوال٘ب السحامي، كاألمّب أٞبد بن 
خارج البلد كقد تفرؽ أىل القبلة كحاشد كبكيل للمساء ُب ٧بمد األدرف ا٢بمزم فأحط 

ببلد ا٢بجفة كال يعلموف ّٔذا األمّب، ككذلك ا٢باج مشس الدين، ككاف معظم من عند 
ا٢باج خوالف، ككاف فيهم الشيخ الرئيس الشهيد أٞبد بن ٧بمد الفاخرم، ككاف من أىل 

ل ألىل القبلة كغّبىم، ككاف ُب الشجاعة كالرئاسة، فقاؿ ا٢باج أٞبد: أمهلوىم حٌب يرس
نفس الشيخ ا٤بذكور شيء على ا٢باج، كقد نافره مراران كدعا عليو ا٢باج، فقاؿ ٣بوالف: ما 
يريد ا٢باج إال تنتظركف أىل القبلة كتفوزكف بالذكر كالغنمية، ٍب صاح فيهم فحمل عليهم 

عظيم آخر هنار  الناس على غّب تعبية فما كسع ا٢باج إال الغارة كا٤بدد، فحصل حرب
ا٪بلى على ٫بو ٟبسمائة قتيل من الَبؾ كأكثر، كانتهبت ٧بطتهم ٝبيعان كما فيها من 

الزبارط، كفر الباقوف إٔب البلد حٌب الليل كأخرجهم بعض مشائخ البلد حٌب اتصلوا بصنعاء 
ل كقد قتل مع ا٥بزٲبة كثّب، كأخذت ٝبيع أثقا٥بم كخيلهم كٝبا٥بم كٞبّبىم ٓب يبق إال قلي
من ا٣بيل ٪بوا عليها، ك٩بن قتل األمّب أٞبد بن ٧بمد األدرف ككلداه، كبعدىا استشهد 

الشيخ أٞبد الفاخرم ا٤بذكور فيما بعد ُب موضع يسمى حرماف من أعماؿ سنحاف ُب 
كقعة من حركّٔا ا٤بشار إليها. قاؿ السيد عيسى: ككانت ىذه الوقعة آخر هنار ا٣بميس من 

ـ[، ككصل الواعظ ىاربان ٗبن معو هنار ا١بمعة، كقتلو 1598و شواؿ سنة ست كألف ]ماي
 سناف كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب.

 ]كقعة القوعة[
كأما أخبار كقعة القوعة فإنو اتفق ُب تلك األياـ اختبلؼ ما بْب القاضي الشهيد ٝباؿ 



إليها  الدين علي بن يوسف ا٢بماطي رٞبة اهلل عليو كبْب حي الشيخ ناصر بن راجح نشّب
ُب موضعها إف شاء اهلل تعأب من أخبار ا٢بماطي، فخاؼ ا٢باج مشس الدين ا٣بلل فجمع 

ٝبوعان كاسعة من القبلة كخوالف، كا٢بدا كسنحاف كغّبىم كرؤساؤىم كقصد ببلد ا٤ببلحي 
كٝبعهم إٔب أ٥باف يعِب ا٢بماطي كابن راجح، كسد أمورىم كلها، كأمر القاضي ٝباؿ 

موعو با٤بسّب معو، كأمر الشيخ ناصر بن راجح إٔب ببلد ذمار فبل [ ٔب143اإلسبلـ ]ؽ/
زاؿ حٌب استقر ُب صنعة قرية غريب ذمار، فاستقر فيها كحصل بينو كبْب العجم حركب، 
كُب بعضها قتل كابل من كرباء أغواهتم ُب ٝباعة من جند العجم ال رٞبو اهلل، كتردد ُب 

و اهلل كما سيأٌب إف شاء اهلل، ٍب توجو ا٢باج ا٤بغارب حٌب غلبو عليها علي باشا ال رٞب
مشس الدين حٌب انتهى إٔب ريشة أعشار، ككاف فيها بعض الصوفية كأىل الشعبذة قد 

أقبلت إليو العواـ كأظهر البدع، فأراد ا٢باج مشس الدين القبض عليو كإخراب منازلو كإراحة 
ككانوا عمدة ُب عسكر ا٤بسلمْب من شره، ككاف لو جانب من بِب مطر كمن إليهم، 

القاضي ٝباؿ الدين علي بن يوسف ا٢بماطي رٞبو اهلل فعرؼ القاضي نفور أصحابو فتقدـ 
إٔب بيت ا٤بذكور، كبقي فيو لسبلمتو فأرسل ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل إٔب القاضي بتسليم 

سل البيت كما فيو، فماطلو القاضي حٌب ينظر ُب القضية ، ٍب اىتم ا٢باج كأزعجو كأر 
ٝباعة منهم سيدنا العبلمة القاضي سعيد بن صبلح ا٥ببل رٞبو اهلل تعأب، كالقاضي يدافع 

 ما أمكن فلم يشعر إال كقد كصل ا٢باج بنفسو مع

خواص، ككاف عند ا٢باج مشائخ ا٤بشرؽ كا٤بغرب كرؤساؤىا كالشيخ علي بن فبلح، 
ماء العيوف من أىل كالشيخ علي بن عاطف ا٢بجيفي كمشائخ خوالف كغّبىم، كمن العل

، كلو أخبار  ا٤بشرؽ كا٤بغرب ٝباعة كافرة، ككاف الشيخ داكد ا٤ببلحي معهم ُب حكم ا٤بلزـك
نأٌب إف شاء اهلل ٗبا أمكن منها فخاؼ القاضي ٝباؿ الدين إف ًب ما أراد ا٢باج نفور بِب 

 مطر كغّبىم، كفهم ا٢باج مشس الدين أنو متهم لو ُب الدفاع عن ا٤بذكور.
لشيخ شهاب الدين أٞبد بن علي خضر: ككنت عند القاضي علي، فقيل: ىذا قاؿ ا



ا٢باج، فقاـ للقاه فسلم عليو فلم يلتفت إليو بل دخل البيت قبلو، قاؿ: فتأخر القاضي ُب 
ٝباعة من األعياف أصحاب ا٢باج فأشار إٔب أف عرؼ بِب مطر باإلشارة يغضبوف كيفارقوف 

ـز إٔب ببلدىم فسمع ا٢باج فوقف كأرسل ٥بم ٗبا يطيب احملطة، قاؿ: فضربت طيساهنم للع
بو نفوسهم فكف عن ذلك كٓب يرد القاضي ]من سبلمتو[ إال تقريب بِب مطر كما قد 

كضعو ٥بم ك٤بن ىو ُب جانب ٥بم، قاؿ: فخاؼ ا٢باج أف ٰبدث بْب القبائل شيء فأمر 
[ ُب أعلى 144ؽ/الناس بالرحيل كالتقدـ على ٧بطة القوعة، ككانت أعلى من سامك ]

الوادم الذم ينزؿ إٔب الريشة، فلما عاينهم ا٢باج أمر با٤براكز أف تكوف مع الشيخ داكد 
ا٤ببلحي، ككاف معظمان ُب الناس كضم إليو سوادان عظيمان من الناس، ٍب رتب خوالف كمن 
ي إليهم من جهة ا٤بشرؽ كا٢بدا كغّبىم من جهة اليمن كىو كأىل القبلة ُب القلب، كالقاض
ٝباؿ الدين علي بن يوسف ا٢بماطي رٞبو اهلل كبنو مطر كأىل ا٤بغرب من جهة ا٤بغرب 

،فحصل حرب عظيم ا٪بلى على أخذ احملطة كلها ٓب يفلت منهم إال القليل على ا٣بيل، 
 منهم أمّبىم

 ا٤بسمى الواعظ.
قاؿ السيد عيسى: إف أمّبىم ٩بن كصل من مصر مددان كلعلو أثبت من الشيخ ]أٞبد[ 

كونو معهم يعِب مع العجم اهلل ا٤بستعاف، كقتل أصحاب الواعظ ُب قضية أسناؼ كقتلو ل
سناف ال رٞبو اهلل ألجل ا٥بزٲبة، كقتل فيمن قتل منهم الشيخ ٞبيد بن ٧بمد السنحا٘ب، 
ككانت مقتلة عظيمة كغنم ا٤بسلموف غنائم كاسعة يقاؿ إف ىذه القتلة فوؽ ألف نفر، 

لوالد رٞبو اهلل أف من خيلهم من ىرب عليها صاحبها كقد كحكى غّب كاحد منهم حي ا
تعبت ُب القتاؿ ٍب ا٥برب فبلغت إٔب ضرب خّبة كخرجت نفوسها كبعض ركأّا عليها كىي 

تسعى، حٌب لقد رأل من ا٣بيل ما خرج من فيو القصب كا٢بسيك من شدة ا٥برب، 
جهات ا٤بشرؽ، كُب تلك  ككانت كقعة ىائلة مسطورة، ٍب عاد ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل

ا٤بدة غزا سياف بلدان معركفة من ببلد سنحاف، كقتل من العجم كانتهبها كغّبىا كانقطعت 



مواد صنعاء كفزع العجم كالعرب من جنود ا٢بق، كلقد ركم أف ثوران ُب عنقو قبلدة حديد 
 فر على صاحبو ليبلن فأفزع عا٤بان من الناس كغّب ذلك.

 بو: ككادت طريق اليمن تنقطع إٔب صنعاء كذلك أنو أٝبع على قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل
حرب األتراؾ أكثر أىل تلك ا١بهات كنهم كخوالف كبِب مطر كأكثر قبائل ا٢بدا كقائفة 
كأىل ا٤بغرب كآنس كمن كاالىم، كنفذت أكامر اإلماـ عليو السبلـ ُب أكثر ببلد األتراؾ 

كغّبىا ، فإف ا٢باج األفضل سيف اهلل على  الٍب بقيت ٙبت أيديهم كببلد سنحاف كالرحبة
أعدائو مشس الدين أٞبد بن عواض األسدم كىو الذم كاف متوليان تلك ا١بهات كانت 

أكامره تنفذ ُب ىذه ا١بهة ا٤بذكورة من ببلد الَبؾ ٗبا شاء ككيف شاء؛ ألنو ٞبى اهلل مهجتو 
[، كما منحو اهلل 145دك ]ؽ/٤با كاف ظهر لو من اإلقداـ ُب ا٤بواطن كالصرب عند لقاء الع

من النصر كرزقو من ا٥بمة الٍب تناطح الفرقدين، كالعـز الذم ال يثلم حده أكقع اهلل لو ُب 
قلوب األعداء ىيبة أخذت ٗبجامع أفئدهتم ٤بثلتو ّٔم ُب كل مواطنهم حٌب ٓب يكونوا 

تراؾ فبل يذكركف غّبه، كلقد كاف ٰبكى أنو يطلب ما شاء ككيف شاء من بعض أعياف األ
يقدركف على االمتناع ٩با يطلب، ككانت مطلبتو مقدمة على مطالب األتراؾ كرٗبا اجتمع 

عسكره كعسكر األتراؾ ُب القرية الواحدة لسياقة ا٤بطالب كقد ٯبمع بينهم بعض أىل 
الببلد كيضيفهم ٝبيعان، ككاف أمراء الَبؾ قد عذركا الرعية ٩با يفعلوف ألهنم ال يستطيعوف 

نهم فإنو أبقى اهلل عزتو كثّب الغزك عظيم ا٥بمة، بعيد ا٤برمى، شديد البطش ٗبن الدفع ع
خرج عن الطاعة، كمع ذلك فهو على أحسن سّبة كأبر عمل من كرع كامل كمراعاة ألمور 

الشريعة كقياـ بالواجبات، كمواظبة على سنن الشريعة، كٰبرز عما ال ينبغي فهو أعلى اهلل 
كمن عرفو علم ىذا الذم ذكرنا يقينان فاهلل ٯبزيو عن اإلسبلـ  شأنو يعد من أىل الزىد،

كأىلو خّبان فلقد نصر اإلسبلـ حق نصره، كأشجى قلوب األعداء فكم لو من موطن ُب 
ا١بهاد تشهد لو السيوؼ فيها أنو الذم أعطاىا حقها، كأىداىا من أعناؽ اإلسبلـ إٔب 

 كاضح طرقها. انتهى.



 ]مبلحقة أىل ا٢بدا[
ذه الوقعة ٝبع ا٢باج مشس الدين ٝبوعان كقصد ا٢بدا، كىم الشيخ زيد كمن إليو إٔب كبعد ى

زراجة فأخذىا كفركا، ٍب إنو ٢بقهم إٔب موضع يسمى قاع الصهيد كٓب ٯبدكا منو ٧بيصان، 
ككانوا فوؽ ألف بيت كما أخرب٘ب غّب كاحد، منهم الوالد رٞبو اهلل، فوصل إليو الشيخ 

٢بدام بفرس عظيمة، فلما توسط ّٔا احملطة ا٤بنصورة باهلل عقرىا صواؿ ا٤بشخر النصّبم ا
كترامى عليها كصاح باألماف، كطلب الرفاقة، فأقبلت األعياف إٔب ا٢باج مشس الدين رٞبو 

اهلل يعولوف عليو بالقبوؿ فأمنهم بشرط كصوؿ مشائخهم ككبارىم إليو، كعاد الشيخ صواؿ 
أنفسهم كاستجاركا بقيفة كغّبىم، ككاف ذلك خديعة فلما دنا الليل كسَبىم نكثوا كفركا ب

 منهم قاتلهم اهلل.

 ]٧باصرة ذمار[
ٍب إنو اجتمع ا٢باج مشس الدين كمشائخ قائفة كأصحاب موالنا عليو السبلـ كقصدكا ذمار 

لفتحها، كفيها أمّب من العجم يسمى إبراىيم ذرة كرتبة خيبلن كرجبلن فاجتمعوا إٔب نواحي 
ٝبوع ا١بميع ما يقرب من ٜبانية آالؼ أك أكثر، فا٢باج كأىل القبلة  جبل اسبيل، ككاف

[ بن يوسف ا٢بماطي كمن إليو، كالشيخ ناصربن 146كخوالف كا٢بدا كالقاضي علي ]ؽ/
راجح كمن إليو من ا٤بغارب، ككصل األمّب ا٢بسْب بن أٞبد كصنوه مقبل بن أٞبد القائفي 

عبد اهلل بن ا٢باج الشهيد راشد بن ٧بمد أنو شاىد بقائفة للمشورة، فأخرب٘ب الفقيو الصاّب 
ذلك ا١بمع كأف مشائخ قائفة ٓب يدخلوا ا٤بلم بل تقدـ الشيخ مقبل فقط حٌب توسط 

آّلس فتكلم ا٢باج مشس الدين كحرضهم على ا١بهاد، كطلب رأيهم ُب ترتيب حصار 
ف قاؿ: يا حاج ا٤بدينة، قاؿ: فتكلم الشيخ مقبل بكبلـ حسن فيو عرب كصحة عقيدة بأ

ما لنا تدبّب غّب تدبّبؾ كال رأم غّب رأيك، فإنك ككيل اإلماـ كقد بايعت اإلماـ كعرفتو أما 
٫بن فتابعوف، قاؿ: فتكلم ا٢باج مشس الدين رٞبة اهلل عليو كقاؿ: قائفة كمن إليهم من 

طي جهة عدف كخوالف كا٢بدا من جهة ا٤بشرؽ، كأنا كأىل القبلة من جهة القبلة، كا٢بما



كابن راجح كأىل ا٤بغرب من جهة ا٤بغرب أك كما قاؿ، كنَبؾ ما بيننا كبْب ا٤بدينة قدر مبلغ 
البندؽ، قاؿ: فلما كصل ا٢باج رٞبو اهلل إٔب ىذا القوؿ كإذا بالصائح يقوؿ: قد دخلت 

ا٤بدينة، كقد صار بنو فبلف ُب موضع كذا من ا٤بدينة، فحمل الناس على غّب تعبئة 
خيبلن كرجبلن كأىل ا٤بدينة، كقتل من الفريقْب ٝباعة كمن جنود ا٢بق أكثر فدافعهم العجم 

 لكثرهتم، منهم ا٢باج الصاّب العابد

راشد بن ٧بمد كالد الفقيو ا٤بذكور كغّبه حٌب ىزموا العجم كجنودىم إٔب الدكر من داخل 
ثر نظاـ التدبّب ا٤بدينة كدنا الليل فافَبؽ الناس كٓب يتمكنوا من استئصاؿ ا٤بدينة، ك٤با انت

كتفرؽ الناس رجع كل من ا١بنود اإلمامية إٔب جهاهتا إال قائفة فإهنم دخلوا أسفل ا٤بدينة 
كلزموا بيوتان، كقاؿ األمّب حسْب كصنوه مقبل ال بد لنا من ا٤بساء فيها كالعشاء كالغدا من 

كمرافعهم أىل ا٤بدينة، فلما أصبحوا كطلعت الشمس خرجوا على تعبئة حسنة، ك٥بم ٞباية 
تضرب كراياهتم منشورة كٓب يلحقهم من العجم شر، بل قنعوا منهم بَبكهم، ٍب عاد ا٢باج 

جهة ا٤بشرؽ األعلى كقائفة رجعوا ببلدىم كقد يغلبوف على طريق اليمن األسفل كيقطعوهنا، 
كقد يغلبهم العجم عليها، كفيما بْب ذلك قضايا ىائلة كأمور مهيلة ُب ا٤بشرؽ، منها أنو 

[ ذمار يريدكف 147ا٢باج مشس الدين أف ا٢بدا أصبحوا عسكران من العجم من ]ؽ/ بلغ
صنعاء خيبلن كرجبلن فقصدىم فمنحو اهلل النصر كقتل منهم زىاء ٟبسْب رجبلن كىزمهم 

 ،ككاف سبب ذلك خركج الواعظ ككقعة أسناؼ )كما تقدـ( .

ألتراؾ ُب ٝباعة كٜبانية أفراس كقاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: أنو كصل إٔب زراجة فندم من ا
فقصده ا٢باج مشس الدين كٙبصن ُب بلده كنقبوا جدارات البلد كدخلوا كغنموا ما فيها 

كقتلوا ٜبانية كعشرين رجبلن، كأسركا ٜبانية عشر رجبلن كأرسلهم إٔب اإلماـ فحبسهم ُب 
كٓب يدرؾ شيئان كخلفو شهارة احملركسة، ككاف سناف لعنو اهلل ُب القبتْب ُب القرب منهم فأغار 

ا٢باج إٔب موضع قريب من ٧بطتو األكٔب، كطمع بلدان كبّبة كأنعمها ك٫بو ثبلٜبائة زبدم 
 طعامان، ىذا معُب ما ذكره السيد أٞبد نفع اهلل بو.



قاؿ الوالد رٞبو اهلل تعأب: إف البلد الٍب قريب القبتْب مقولة كأنو مع ا٢باج فيها ككصف  
زراجة كمن أىلها غار الباشا علي من ا٢ببشة مددان للوزير حسن إٔب كثرة الغنيمة ُب يـو 

 صنعاء كاليمن.

 ]أخبار الباشا علي[
أخرب٘ب الشيخ ناصر بن داكد الصمدم العتمي، ككذلك القاضي األجل سيف الدين بن 
عبد الغفار البحرم كغّبٮبا عن حي الفقيو ٝباؿ الدين علي بن عبد الوىاب السمحي 

، رٞبو اهلل أف  ىذا الباشا كاف كالده خواجان كبّبان كثّب ا٤باؿ عظيم ا٢باؿ عند ا٤بلوؾ ُب الرـك
كأنو أقرض الوزير حسن ٤با خرج متوليانمن سلطاف الرـك ا٤بسمى مراد بن سليم بن سليماف 

ماالن كثّبان فأكجب خركجو إٔب اليمن، ٍب استقر ُب ذم جبلة كترىب كلده ىذا الباشا علي 
ت كالده حفظ منزلتو كمالو فطمع ُب الرئاسة فسامح الوزير بنشئ من ا٤باؿ فيها، ٍب ٤با ما

كشرط على نفسو فتح ببلد رٲبة األشابط كرٲبة الرٲبي كما إليها، ككانت متغلبة مانعة 
حصوهنا ٓب تفتح حصوهنا بعد كالية أكالد اإلماـ األعظم ا٤بتوكل على اهلل أمّب ا٤بؤمنْب 

نت ُب كالية كلده الفاضل الكامل مشس الدين رٞبو اهلل شرؼ الدين عليو السبلـ، ككا
تعأب فاتفق ُب خبلؿ ذلك أنو كاف ُب ببلد كصاب ُب موضع منو يسمى عمد أمّب 

للعجم يسمى فبلف شاكش باشي كاليان عليو من جهة الوزير حسن فاسَبسل ُب ا٤بعاصي 
اؿ العجم [ الٍب تنزه الطركس عن ذكرىا، كال بد من ذكر شيء من أحو 148]ؽ/

ا٤بذكورين ُب فصل من ىذا ا٤بختصر إف شاء اهلل تعأب حٌب ساـ من بعض كربائهم بناهتم 
كأمثاؿ ذلك كعرفوا أنو ال ينفعهم من كالة فإ٭با ىو كما قيل ا٢بجاج بعض حسنات عبد 
ا٤بلك بن مركاف لعنهما اهلل، فبيتوه ليلة كٝبعوا عليو ٝبيع العشائر ك٨باليف كصاب كقتلوه 

حرب شديد كدفاع ال عليو مزيد، ٍب انتهبوا احملطة كرفقوا من بقي كأٛبوا على ا٣ببلؼ بعد 
 فخرج عليهم ىذا ا٣بوجا علي ٔبموع ما رأكا



أمثا٥با ُب ا٤بغارب فامتنع عليهم أىل كصاب كحفظوا ببلدىم ٫بوان من أربعة أشهر ٍب 
عليو ظغائن يقاؿ أف الذم قتل دخلوىا عنوة فقتلوا أىلها كأمنوا الباقْب، كعذركا ٗبن ٥بم 

منهم ا٣بوجا بعد األماف فوؽ ثبلٜبائة رجل أكثرىم صربان، ككاف يرل ُب السوؽ الرؤكس 
معلقة على الشجر ٍب حالف تلك األياـ بِب الضبييب من رٲبة كدلوه على عورات رٲبة 

ط كفتح كشرط ٥بم ا١بربية ككالية ا٢بصوف فيها، ككَب ٥بم ىو كمن بعده من العجم ٗبا شر 
رٲبة بعد حركب ٫بو أربع سنْب، فغلظ جنده كعظم جانبو ك٠بوه أمّبان سنجقان، كصار من 

ملوكهم ٍب كثر مالو حٌب لقد ركم أنو رأل طعامان ٦بموعان كرأل من الناس استكثاره فعجب 
كقاؿ إف الفلفل من ٘بارتو أكثر منو، كركل من شاىد ملكو أنو رأل أٞباؿ اإلبر حق 

ستقل ّٔا قوافل فخافو الوزير حسن بعدىا كعظم عليو كخافوا أف يتغلب على ا٣بياطة ما ي
ا٤بغارب كرٗبا يسرم إٔب النادر فأعطوه اسم الباشا على ككلوه صعدة كببلدىا إٔب جازاف ٍب 

الشرفْب كما إليها كإٔب ببلد عفار كشظب كتلك ا١بهات، فعظم أمره فخافوه أيضان، فكتب 
لرـك ُب شأنو كأنو يوليو ا٢ببشة يستكفوف شره كٱبرجونو من الباشا حسن ]إٔب[ سلطاف ا

اليمن ٨برجان ٝبيبلن، فلما استقر ُب ا٢ببشة كحصل معهم ا٣ببلؼ ُب اليمن استدعوه مددان 
٥بم ككاتبوىم الوصوؿ إليهم إٔب السلطاف كإٔب مصر، فوصل اليمن كاستعاده كاستؤب على 

ا٢بجرية كغّبىا من ببلد ا٤بعافر ككٔب عليها، ٍب مدائنو فلما طلع إٔب ذمار بعد أف استفتح 
غزا من ذمار مشرقان كمغربان كعمَّر قصرىا ا٤بعركؼ كأخذ الرىائن من غرب اليمن كمشارقو، 

 كعظم جانبو، ٍب طلع إٔب جهات صنعاء

[ فلقيو ا٢باج آّاىد مشس الدين بأىل ا٤بشارؽ كأحربوه ُب حرماف من أعماؿ 149]ؽ/
ىائلة ا٪بلى على رجوع جنود ا٢بق جهات ا٤بشرؽ، كمن تفصيل ىذه  ببلد سنحاف حربان 

ا١بملة ٤با كصل علي باشا حرماف أحربو الشيخ آّاىد فخر الدين عبد اهلل بن سعيد الطّب 
رٞبو اهلل، ٍب كصل ا٢باج الفاضل سيف اإلسبلـ أٞبد بن عواض اليـو الثا٘ب ُب ٝبوع 

كؿ من الليل كٓب يقتل من آّاىدين إال رجل كاحد خوالف فأحربوه كقت الظهر إٔب الربع األ



كقتل من أصحابو ٝباعة، ٍب تأخر ا٢باج مشس الدين إٔب مسور كجعل أعبله رتبة مع الفقيو 
الفاضل صبلح بن مسعود الشدادم ٍب قصدىم علي باشا كقتل من أصحاب علي باشا 

ٍب انتقل علي باشا إٔب خيبلن كرجبلن، كعاد العجم قبل كصوؿ غارة ا٢باج سيف اإلسبلـ، 
مقولة ٍب إٔب ٪بد الشّبزة ٍب إٔب قاع عتمة عند ا١بعّبا، كا٢باج حينئذو ُب قركل فتقدـ سناف 

لعنو اهلل إٔب رجاـ إٔب قاع الصلة كٓب يزؿ ا٢برب بْب علي باشا كبْب األمّب سناف كا٢باج 
ى رجبلن يسمى علي أٞبد كخوالف ،ٍب إف سناف بذؿ ا٤باؿ لطلوع جبل اللوز فّبكل أنو أعط

بن رياش قدح ذىب أٞبر كطلع ا١ببل، ك٤با طلع ا١ببل تفرؽ ٝبع خوالف كصار ا٢باج 
مشس اإلسبلـ رٞبو اهلل إٔب بدبدة كجهاهتا ككاف ما سيأٌب إف شاء اهلل قريبان، ىذه ركاية 

 السيد أٞبد رٞبو اهلل.

مر كعجزكا عن مقاكمتو ٍب رجعنا إٔب ٛباـ الركاية األكٔب ٍب تكاسل الناس كعظم عليهم األ
إنو خرج طريق مبلحا من خوالف كبِب شداد ٔبموع ال تنحصر كخرج سناف كزير الوزير 

حسن ال رٞبهما اهلل تعأب، فواجو من خوالف بنو شداد كمن إليهم إٔب الباشا علي، كبنو 
 سحاـ كمن إليهم إٔب الباشا سناف ال رٞبو اهلل، كطلع سناف كادم عاشر من أسفلو إٔب
 أعبله كىو مكاف ضيق ال يعلم أف قد دخلو ملك كقد بذؿ العطاء الواسع لبِب سحاـ.
أخرب٘ب الشيخ العآب الفاضل مشس الدين أٞبد بن قاسم ا٣بوال٘ب أنو كاف لو فرس ككاف 

أخفاه بعض أصدقائو من بِب سحاـ فهو ُب جانب كفرسو أدخلوه شعبان ُب جانب الوادم 
فسمعها العجم ك٠بعها الباشا سناف ال رٞبو اهلل فأظهركا أ٭با فراحت ركائح ا٣بيل فصهلت 

رأككا كال ٠بعوا من ا٣بوؼ فبل زاال حٌب اتفقا ُب سوؽ ا٢بضاـر مكانان ٯبمع خوالف العالية، 
[ اهلل عليو انفرد كتفرؽ أصحابو 150ككصلهم ٝبيع خوالف، كا٢باج مشس الدين رٞبة ]ؽ/

ُب خبل٥با قضايا كشدائد كمن عنده من عيوف  عنو كعاد جهات القبلة، كلو كألصحابو
 العلماء، كقبضت الرىائن من خوالف كأدخلوىا إٔب صنعاء.



 ]صفات األتراؾ[
فصل: نذكر فيو بعض صفات الَبؾ ا٤بذكورين ُب أخبار اإلماـ عليو السبلـ فالقليل يدؿ 

فة كأكثرىم على الكثّب، كضوء البارؽ يشّب إٔب السحب ا٤بطّب، فأما أصوؿ نسبتهم فمعرك 
من سيب النصارل على اختبلؼ طبقاهتم، فمنهم ملوكهم ككالهتم غالبهم من ذلك السيب، 

كلقد ركم عن كثّب من ملوكهم: أف الذين يولوهنم األقطار مثل مصر، كاليمن، كالعراؽ، 
كالشاـ كغّبىا يفتخر بأنو قد ٰبلق ٢بيتو ُب خدمة السلطاف، كذا سنينان، ٍب من بعدىم من 

م على ىذا من أمّب، ككزير، ككاتب أك أقل من ذلك ال يستخدـ غالبان إال ٗبن ال طبقاهت
٢بية لو فيحلقوف ٢باىم ما داموا ُب ا٣بدمة فإذا أذف لو ا٤بخدـك بَبؾ اللحية من ا٢بلق فعل 

كليمة، كىذا مشهور من حا٥بم كظهورىم، فبل يقاؿ: ىل ال كاف لذلك سند كغّبىا من 
 ليها ُب ىذا الفصل.خسيس أحوا٥بم ا٤بشار إ

كأما دخو٥بم ُب اإلسبلـ فيناظركف عليو كينصركنو، كيتطهركف بو، كيفتخركف بأهنم من 
خدمة آّاىدين فيو، كعقائدىم على ا١برب، كالتشبيو، كالتصورات الباطلة، فهم جربية مع 

 ا١بربية، كمرجئة مع ا٤برجئة، كصوفية مع الصوفية، ىذا حاؿ الديانْب منهم.

 شا الوزير[]حسن با
ك٩با ركم عن طغاهتم الوزير حسن باشا أنو كاف يعظم أحد أغواهتم كينزلو منزلة األمّب منهم 

فسئل عن ذلك فقاؿ: أنتم ما تعرفوف من حق ىذا الرجل ما أعرؼ، ىذا خصي ٤بوالنا 
السلطاف أربعمائة ٩بلوؾ ٓب ٲبت منهم إال ٜبانوف فقط ٖببلؼ غّبه فإهنم إذا خصوا 

ك منهم النصف كأكثر، فهذا مبارؾ مسعود، فَبل ىذا الضاؿ عد ا٤بثلة ا٣بصيات ىل
بأربعمائة نفس كقتل ٜبانْب منقبة يستحق ّٔا التعظيم، أين العقوؿ السليمة ا٤بميزة بْب ا٢بق 

القوٙب، كا١بهل العميم؟ كغّب ذلك من جهلهم العمي، كٛبردىم ا١بلي، كأخرب من يعرؼ 
 ز شاكش السلطاف.ىذا اآلغا ا٤بذكور أف ا٠بو أرن

[ فكاف كل 151كأما عامتهم كجنودىم كغالب ملوكهم فخارجوف عن رسم اإلسبلـ]ؽ/



جندم أك غّبه حٌب قضاهتم على كل قدرتو يتخذكف الذكور كيتظهركف بذلك كينسبوف إٔب 
ذلك، كال يتحاشوف عن ذكر ذلك كما ظهر كاشتهر، كأف كل كاحد يزين من عنده منهم 

كإذا أخذكا مضاجعهم أدخل كل رجل منهم ذلك الصيب ُب ثيابو كال ٗبا أمكنو ظاىران، 
 يتحاشى من صاحبو.

كلقد ركل من شاىدىم كخالطهم من مشائخ الببلد أف عسكرىم كبعض كالهتم إذا خاؼ 
الرباغيث كالكتاف كاٚبذ كيسان يناـ فيو أنو يدخل ذلك الصيب ُب ٧بضرىم متجردين عندىم 

ف فيو كال ٰبَبماف ا٤بساجد ،ٍب الثا٘ب كصبيو كذلك، كىذا إٔب داخل ذلك الكيس، فيناما
عمـو فيهم كما ركاه غّب كاحد ٩بن تاب كرجع إٔب تقبيح ىذه ا٤بفاسد، كلقد يغار كل 

أحد من رؤية صبيو من اآلخر كما يغار على امرأتو، ك٤با صار ٥بم ذلك طبعان كاف يفتخر 
ا١بعرم اآلنسي أف بعض جنودىم من بو كبارىم، فمما أخرب٘ب حي الشيخ أٞبد بن صاّب 

العرب ٩بن ترىب معهم كسار معهم الرـك كعاد اليمن قاؿ: ٠بعتو يقوؿ لبعض أمرائهم كقد 
شكا بعض تقصّب ُب حقو إف ٕب خدمة مع السلطنة ككذا حٌب قاؿ: خرج من ٙبٍب ٟبسة 

عطاه سبلحان كثبلثوف كلدان، كصاركا ُب دفَب السلطاف يعِب أف األمرد إذا غلبتو اللحية أ
كدخل بو على أمّبىم، كقاؿ: ىذا افعلوا لو جامكية من ٝبلة العسكر فيكتبونو جامكية 

 كيتبدؿ صغّبان ]بو[ ٍب كذلك كغّبىم.
كأخرب٘ب من ٠بع طاغيتهم سناف لعنو اهلل كقد شكا إليو بعض ا٤برداف الذين ُب السوؽ من 

دم أف يضرب كيقوؿ: اضربوه بعض العسكر أنو فعل ّٔم العظيم، قاؿ: فأمر بذلك ا١بن
كأكثركا فكيف تغصب ىذا ا٤بسكْب غصبان، ٍب قاؿ يا كذا أعطو دراىم فإف قبل كإال زدت 
لو حٌب يرضى كال تغضبو، فبل يرل ىذا األغلف التحرٙب حقان لئلسبلـ إ٭با ىو ألجل عدـ 

 ا٤براضاة كأشباه ذلك.

٢برير مردان ُب صورهتم الٍب يبالغوف كأما أسواقهم فعلى ىذا ا٤بقهاية، خدمها كلهم لباسهم ا
ُب استخداـ أىلها فبل يتباىوف إال بذلك كبكثرة ا٤برداف تنفق القهوة كغّبىا من أنواع البيع 



كالشراء، كقد ٰبتملو ا١بندم من بينهم كيتوارل بو كيعود بو كما أخرب غّب كاحد ٩بن شهد 
 ذلك.

لو للفساد متخذة ٥بذا ا٤بعُب، ككل كأما النسواف ففي كل مدائنهم جوانب معركفة ما ىو 
، كعلى كل كاحدة قباؿ يومية  فاسدة تزين نفسها كبأّا كتعرض ٤بن مر عليها كعليهن كاؿو

[ امرأة كقد رأكا عليها دخو٥با ُب ىذا احملل كإف كانت 152كشهرية ظاىران، كإذا اهتموا ]ؽ/
 يكتمونو بل ىو معهم من غّبه ألجل تكثّب القانوف عليهن، كىذا ظاىر ال ٯبحدكنو كال

 مستعل معدكد.

كأما ا٢بكم ُب الرعية كالعمل ُب القضية، فجور كظلم ككفر، أما ا٤باؿ فلهم ُب أخذه قوة 
سطوة، كلقد يعذبوف أىلو العذاب العظيم مثل ضرب السياط قليبلن ككثّبان، كقد ٯبلدكف 

قتلوه أنواعان، منها سلخ بعضهم حٌب ٲبوت مع ا٤بساىرة كالكي بالنار كغّب ذلك كا٤بثلة ٗبن 
ا١بلد كىو حي يصيح ٍب يأخذكف إىابو فيملونو تبنان كيلبسونو قميصان كعمامة، كينصبونو 

كيدكركف بو، كبعضهم يقتلونو با٣بازكؽ كصفتو كما تقدـ أف ينجر ا٣بشبة ٍب يضربوهنا من 
بقى صاحب دبر الرجل حٌب ٱبرجوهنا من رأسو أك ترقوتو، ك٥بم صنعة أهنم يفعلوف ذلك كي

ىذا الببلء حيان ينادم يومان أك يومْب أك أكثر، كغّب ذلك ٩با يطوؿ تعداده، )كمنهم من 
ينصفوه، كمنهم من يدخلوف اإلبر ٙبت أظافره، كمنهم من يسقوه ا٤باء الكثّب كيسدكا ثقب 

ذكره كنعوذ باهلل من حا٥بم كقبيح فعا٥بم، كمن ذلك أف من خالف أمرىم من الرعية أك 
 ٨بالفهم من إماـ حق أك غّبه عمدكا لعنهم اهلل إٔب قبض الرىائن صغّبان كاف أك  ماؿ إٔب

كبّبان من ذكر أك أنثى من أكالد شيخ البلد ا٤بخالفة، أك من كاف يعتزم إليو فيجعلوهنم ُب 
سجن مظلم، ٍب يعمركف عليهم العمارة األكيدة حٌب يهلكوا كما فعلوا مع كثّب من رىائن 

دثنا بو ا٢باج سعيد بن ٧بمد بن سعداف، كقد كاف رىينة ُب قصر صنعاء أرض اليمن ٩با ح
 أهنم فعلوا ذلك ٗبرآه كمشهده ككذا غّبه كثّبكف شهدكا مثل ذلك.



قاؿ ا٢باج ا٤بذكور: كفعلوا ذلك مع مشائخ ا٢بيمة ككانوا زىاء من مائتْب كٟبسْب نفسان، 
نفسان كٓب يعش منهم إال سبع  كمن مشائخ هنم مثلهم، كمن ذيباف أقل منهم قدر ٜبانْب

أنفس، كأف بعض ا٤بشائخ أخرجوا نساءىم يطوفوف ّٔن األسواؽ عاريات، كرٗبا ٯبعلوف مع 
النساء صغار الكبلب عوضان عن أكالدىن ،ككثّب من ٫بو ذلك ا٥بوؿ العظيم، كا٣بطب 

 كإنا إليو ا١بسيم، أنافوا بذلك على فرعوف الذميم، كالعتل الزنيم، ككل أفاؾ أثيم، إنا هلل
 راجعوف.

كمن ٝبلة مشائخ ا٢بيمة الشيخ سعيد أبو ىيفاء ا٢بنتفي كاف من عيوهنم كيركل عنو رقة 
كخشوع فإنو ٤با رآىم يأمركف عليو كعلى أصحابو ا٤بشائخ كأكالدىم أنشد شعران كأمر بكتبو 

، منو [ قاؿ ا٢باج ا٤بذكور كغّبه فاهندـ البناء عقيبو كىو شعر ٞبيِب153على الباب ]ؽ/
 قولو:

 خالق الركح .... قابض للركح
 قل لراعي السجن كٰبو .... ما معو ُب السجن مصلوح

 يغلق أبوابو كٯبهد .... إف باب اهلل مفتوح
 

 كغّب ذلك من قبيح أفعا٥بم(.

كأما قضاهتم كإف كاف ٧بل ذكرىم صدر ىذه اإلشارة من ىذا الفصل فهم أحط قدران ٩بن 
ة ا٤بطهرة، كىم داؤىا الغي، كىادمها ا٢بي، فيشَبكف كالية ذكر لتلبسهم باسم الشريع

القضاء كعليهم خراج مضركب، ٍب يتزايدكف ُب شراه كيتحاسدكف عليو، كلقد يتؤب أحدىم 
القطر أك ا٤بدينة أقل من سنة كقد اشَبل ذلك غّبه كيكوف بْب يدم فنديهم األعظم كنوابو 

غّب صاحب الصندكؽ على ضرب من صندكؽ لو خرؽ أعبله مقفوؿ فالرشوة يقبضها 
اإلختفاء، كقد يظهركهنا كإ٭با ىذا الصندكؽ للقانوف من كل مدعو درىم كمن ا٤بدعى عليو  
كذلك توضع ُب ذلك احملل، كمن كل زكج يعقد على امرأة حرؼ، ككل كرقة يكتبها ُب 



الذم ىذا احملل فكذا، ككل دين ادعاه مدع على آخر فعليو العشر، ىذا ُب حكم ا٢ببلؿ 
ال يتحاشوف من ظهوره فبل يقـو من ٦بلس ا٢بكم إال بكذا ماؿ، كأما ُب قضايا الكرباء 
كالتجار كالعظماء فبل ينحصر ما يأخذكنو ُب قضاياىم، ك٥بم على ذلك أعواف ٯبلبوف 

ا٤بتخاصمْب إليهم، كٲبنعوف التحاكم إٔب غّبىم كالقعود على النساء ٲبنعوىم إال عندىم، 
ؿ لعنهم اهلل، كقد يوجد فيهم من ظاىره العدالة، كمن فقهائهم أىل علم كتفصيل ىذا يطو 

لكن التصرؼ فيهم ألىل ىذا ا١بور الكثّب فيكوف ا٤بظاىر ٥بم كإف كاف عا٤بان مصوبان 
 لفعلهم إذا ٓب يعتز٥بم كال ينكر عليهم.

هتم إذا كثر كأما ا٣بمور فظاىرة تدار عليهم ُب األسواؽ كما يدار با٤باء كرٗبا قد يتشدد كال
فيقطعو من السوؽ، كٯبعلوف لو حانات ُب ذلك تباح فيها، كأما اللهو كالطرب فهو عادهتم 
ا٤بعركفة كأخبلقهم ا٤بألوفة، كأما ا٤بعاملة ُب الربا فظاىرة غالبة عليهم كال يذكر فيو ٙبليل كال 

[ 154دنا ]ؽ/ٙبرٙب، كإ٭با يسمونو فائدة، كالغدر ٗبن أمنوه يسمى دكالبان، كقد أشار سي
العبلمة الزاىد عز الدين ٧بمد بن علي الشكايذم رٞبو اهلل تعأب إٔب بعض أحوا٥بم ُب 

قصيدتو ا٤بشهورة، فإف ىذه القصيدة ٤با كانت من ىذا العآب العدؿ الفاضل تناقلها 
الفضبلء بل كعامة الناس، كدكنت كانتشرت إلصابة ا٤بعُب كإال فإف سيدنا عادت بركاتو ال 

الشعر، كألجلها اغتالوه ك٠بوه، ك٤با مات رٞبو اهلل خرج ُب جنازتو عامة أىل صنعاء يقوؿ 
 حٌب ا٤بخدرات.

قالوا: فكاف الطاغي سناف ال رٞبو اهلل يضرب صدره، كيقوؿ: إذا كاف ىذا حاؿ جنازتو  
 كيف لو خرج علينا كىو حي، فإهنم كانوا احَبسوا عليو ال يهاجر كىذه القصيدة:

 أىل البيت بشرانا .... قد أدبر العسر حْب اليسر فاجانا بشرل لنا شيعة
 فا٢بمد هلل إسراران كإعبلنا .... ٞبدان يكوف رضان هلل سبحانا

 أغاثنا كٕبار ا٥بم يغشانا
].........................................................[ 



 من بعد يأس كقد كانت معطلة .... معآب الدين كالعصياف أفنانا
 كا٤بنكرات على األشهاد قد ظهرت .... ال يستطاع ٥با ردان ككتمانا

 القتل كالصلب كالتحريق قد فعلوا .... كالشحن للجلد بعد السلخ أتبانا
 كذا الربا كالزنا كا٣بمر قد شربوا .... جهران كباعوه ُب األسواؽ أدنانا

 اناكا٤برد ُب حلة النسواف قد شاءكا .... عليهم من رفيع القز قمص
 قد عمموا ٗبناديل ٥با ىدب .... من ا٢برير كفيو الصبغ ألوانا

 على قبلنس فوؽ الركس ٙبسبها .... من كثر الذىب احملبوؾ تيجانا
 كا١باىل النذؿ يأٌب كل ٨بزية .... بْب العوآب ُب األسواؽ إعبلنا

 كالعآب ا٢برب ال تبدك مسائلو .... خوفان كأف اكتساب العلم عصيانا
 قد طمست أعبلمو فبقوا .... كل ا٣ببلئق بعد الطمس عمياناكالشرع 

 قاضي الشريعة علج ما لو ثقة .... داف على الدف ال ينفك سكرانا
 يقضي ٔبهل ٤بن أرشى كلو كذب .... شهوده كادعى زكران كّٔتانا

 تاهلل ما ملة جاءت بذا أبدان .... كال حكوه لفرعوف كىامانا
 ... فمثلو ال كال من يعبد أكثاناكال أتى من عٌب كفر كزندقة .

 كم ذمة خرموا عهدان ككم نقضوا .... عهدان كقد حلفوا باهلل أٲبانا
 [155]ؽ/

 فكيف يصفو لذم لب مشار .... أك يغدكا لنـو بعد اليـو إنسانا
 أك تسريح أمر قد طاؿ ما نظرت .... عيناه ما صنعوا عهدان كعدكانا

 ا٤بدامع ُب ا٣بدين ىتانا ككم أعدككم من مسلم تركوا .... منو
 يا لئللو كيا للمسلمْب معان .... أغيثوا الدين إف الدين قد ىانا

 أين ا٢بمية ُب اإلسبلـ إذا ىدمت .... قواعد الدين كا١ببار غضبانا
 ال تأمنوا مكر موالكم فقد عظمت .... زالتكم فاحذركا خسفان كطوفانا



 بعد ذلك الفعل قردانا فقد علمتم بأىل السبت ما فعلوا .... كأصبحوا
 من عند باريكم قد جاءكم فرج .... توبوا إليو تركا عزان كغفرانا

 داع دعاكم إٔب دار السبلـ غدان .... لبوا نداه كقولوا أنت موالنا
 قولوا ٠بعنا كما أملت نفعلو .... يا داعي اهلل ما يرضيك أرضانا

 كعرفاناأحييت من ديننا ما كاف مندرسان .... جزاؾ ربك جنات 
 أين القبائل من بدك كمن حضر .... كحاشد كبكيل ٍب خوالنا

 ىم األسود أسود ا٢برب ما قصدكا .... طاغ فأبقوا لو ُب األرض إمكانا
 أبطا٥بم ُب ظبلـ الليل ما رقدكا .... كال برح غازم األتراؾ سهرانا

 كالسبق للسادة األ٪باد ما كرمت .... أصو٥بم كغدكا ُب الناس أعيانا
 ىل اإلعانة ُب اإلسبلـ ما سبقوا .... كمثل سادات كحبلف كغرباناأ

 كفيهم ا٢بسناف السيداف ٮبا .... صارا لعْب ُب أعْب الناس أعيانا
 كنعم من هنم قد شاعت كقائعهم .... ُب األرض ما برحوا للدين أعوانا

 ككم رجاؿ من األتراؾ قد قتلوا .... كأرملوا من بنات الرـك نسوانا
 ائل ال تعصوا اإلماـ كمن .... كٕب عليكم أطعتم ذاؾ إذعاناأيا قب

 فقد دعاكم ٤با ٙبيوا بذا أبدان .... كتستحقوا من الرٞبن رضوانا
 دعا إٔب اهلل ُب كقت قد انطمست .... فيو ا٢بقوؽ كأف الدين ما كانا

 ببل معْب كال ماؿ لديو كال .... حصن يلوذ بو إف خاؼ سلطانا
 أنفسهم .... كأموا٥بم كغدكا ُب اهلل إخوانا إال رجاؿ شركا اهلل

 بعض أسارل كبعضان منهم قتلوا .... ُب اهلل صربان كنالوا منو رضوانا
 ىذا ىو الفضل ال قعباف من لنب .... شيبا ٗباء فعاد اللوف سرحانا

 [156]ؽ/
 يهنيكم النصر للمنصور من شهدت .... لو ا٥بواتف ُب اآلفاؽ إعبلنا



 الداعي يصيح بيا .... إماـ قاسم أكقاتان كأحياناكالناس قد ٠بعوا 
 فهل ٠بعتم كرامات قد اتفقت .... لقائم مثل ما كانت ٤بوالنا

 أك استمرت كاستمرار ىاتفو .... كاآلف باؽ فمن شا بات سهرانا
 ال كالذم نصب األجباؿ راسية .... ما قد علمنا بداع مثلما كانا

 بلئق مثل الغيث ىتاناإماـ حق جواد فيض أ٭بلو .... على ا٣ب
 فللسطا كالعطايا كفو خلقت .... غوثان ٤بلهوفنا حتفان ألعدانا

 ككم أعد كرامات قد اشتهرت .... ال يستطاع ٥با سبطان كحسبانا
 يا رب فاحفظ على اإلسبلـ مهجتو .... ٗبا حفظت بو ُب اللوح قرآنا

 اناكمن أراد بو سوءان فخذه كال .... تبقى عليو كال تصلح لو ش
 ال زاؿ ُب كل كقت يشتكي كجعان .... ُب الرأس كالعْب فاطمسها كاألجفانا

 كابلو بآكلة يا رب تأكلو .... ُب كجهو لّباه الناس برىانا
 أما األمّب شهاب الدين حطو كال .... ٘بعل عليو سبيبلن أينما كانا

 قد شرؼ الدين تشريفان يعز بو .... بعزمو تارة كا٢بـز أحيانا
 السيف مشدكدان بعاتقو .... هلل درؾ ضرابان كطعانا ما يربح

 قد أىلك الَبؾ ُب سهل كُب جبل .... كبات منو كزير الَبؾ سهرانا
 بالنـو مااكتحلوا من خوفو أبدان .... كُب الشوارع رجبلنان كركبانا

 ما زاؿ يقصدىم إٔب ٨بيمهم .... كىم كشاة رأت ُب القاع سرحانا
 مدد .... كُب الغنائم أغنانا كأقناناكم حاز من عدد منهم كمن 

ككم أباد من األعداء بصارمو .... كُب البنادؽ أفُب رب شيطانا من ا٤بعينْب لؤلتراؾ ما 
 برحوا .... عن اتباع ا٥بدل صمان كعميانا

 كم فك من كرب عنا كمن نوب .... كادت تقد من األشجاف أشجانا
 د كاف ُب اإلسبلـ ما كاناككم خشينا على داع ا٥بدل خدعان .... لواله ق



 سل عنو من شئت من بدك كمن حضر .... كسل بكيبلن كسل هنمان كخوالنا
 ما كاف ُب ىـز منهم كُب نقم .... كأسناؼ قد ردت الولداف شيبانا

 كحدة ىدىا ٤با بغت كعتت .... عليو بالقوؿ تزكيران كّٔتانا
 [157]ؽ/

 دك سل هنمان كسنحاناكُب زراجة ما قد شاع من خرب .... من كقعة الب
 ككم أعدكا لو من موطن شهدت .... بيض ا٤بواضي لو ُب حرب ٮبدانا

 فاهلل يكلؤه من كل نائبةو .... فذاؾ أشَبنا كأبو سرايانا
 فقل ٤بن عظمت ُب الدين رغبتو .... باهلل كونوا لو ُب ا٢برب أعوانا

 د ىاناكال ٛبلوا كحاموا عن ٧بارًمكم .... كدينكم مذىب أىل البيت ق
 حاموا على دين زيد فهو قدكتكم .... كال ٛبلوا تركا ذالن كخسرانا

 كال ٚبافوا فقد ذلوا كقد ضعفوا .... كما بقى ٥بم ُب األرض سلطانا
 ما للحياـ عن األتراؾ قد رقدكا .... كآثركا مستغبلت كأكطانا

 إمامكم لوطيس ا٢برب مفَبس .... كقد عبله من الباركت دخانا
 د الَبؾ ُب مدع .... فكيف يهُب طعاـ العيش إنسانامقاتل ١بنو 

 قوموا مع السيد الضرغاـ كاغتمنوا .... فضل ا١بهاد فهذا عم موالنا
 كال تَبكوه كال تعصوا أكامره .... ما زاؿ يوليكم بران كإحسانا

 إف ٓب تعينوا إماـ ا٢بق ما قبلت .... لكم صبلة كال صـو كإٲبانا
 ـ .... كالدمع يبقى على األكجاف شناناكتندموا حيث ال ينفعكم ند

 حاشاكم أف ٱبيب الظن عندكم .... كٙببطوا سعيكم دىران كأزمانا
 كال نظن بأف ا٤باؿ يفسدكم .... كال ٠بعنا بشخص منكم خانا

 فقدموا كاقدموا كاغزكا ببلدىم .... إٔب جبل تيس فاغزكىم كسهمانا
 أقصى خراسانا ىذا كتايب إٔب كل األناـ فمن .... أتاه أبلغو



 اهلل ينفع قاريو ككاتبو .... كيوقظنو بو إف كاف كسنانا
 كالعيب تسَبه فيو كتظهر ما .... قد كاف ُب حسن إف ًب إحسانا
 فليس ٕب ُب علـو النحو معرفة .... كبل كال ٕب بفن الشعر عرفانا

 لكن كاجب أىل البيت أكلفِب .... فما تركت من اإلحساف إمكانا
 لى مقدار معرفٍب .... كلست شاعر أىل البيت حساناأبلغت جهدم ع

 فإف أصبت فمن موالم كفقِب .... أك كنت أخطي فهذا من سجايانا
 لكن أكصاؼ موالنا ٙبسنها .... كتكتسي من ثياب الفخر ألوانا

 اهلل يعلم ما قصدم ّٔا عوضان .... إال الدعا كالرضى من فضل موالنا
 [158]ؽ/

 عجل .... بنعمة كجنود ا٢بق تغشانابأف ٲبن ٔبمع الشمل ُب 
 يارب فاحفظ علينا كما كىبت لنا .... كىب لو منك توفيقان كسلطانا

 يا رب كاجعل قلوب الناس مائلة .... إليو كاجعل لو أمنان كإٲبانا
 كصل يارب ما ىبت نسيم صبا .... كما أمالت من األشجار أغصانا

  أحكامان كأدياناعلى حبيب قلوب ا٤بؤمنْب كمن .... ٧بى بو اهلل
 ٧بمد سيد الكونْب كالثقلْب .... كالفريقْب عربانان كعجمانا

 كاآلؿ كالصحب ٍب التابعْب ٥بم .... كتابعيهم بإحساف كبرىانا

 ]كرامات اإلماـ[
كنذكر ما أشار إليو سيدنا ا٤بذكور رٞبو اهلل تعأب ُب ذكر الكرامة العظمى السائرة ُب 

كتواتران أخبلط الرفاؽ، كأىل الوالء كالشقاؽ، كىي ٠باع اآلٌب،  اآلفاؽ، الشاىد ّٔا ٠باعان 
كسنذكر ركاية ُب رؤيتو إف شاء اهلل كىي ما أخرب٘ب السيد ا٤بقاـ مهدم السراج من سادة 

صنعاء ُب رجب عاـ ٜباف كعشرين كألف أهنم ٠بركا يعِب سادة صنعاء ليلة عند الوزير 
لك األياـ، قاؿ: ٍب تفرقنا بعد مضي كىن من حسن، ككاف كثّبان ما يطلبهم لذلك ُب ت



الليل، ككاف مكا٘ب ٗبسجد األّٔر كقد اشتهر ُب تلك األياـ ا٤بنادم كما تقدـ ككنت ُب 
مكا٘ب كٓب أجد داعيان للنـو فخرجت باب منزلٍب كعندم شيء آكلو ٩با أعطونا من 

فل ا٤بدينة أخرل الفواكو، فسمعت ا٥باتف على العادة يصيح من أعلى القصر مرة كُب أس
ُب صومعة ا١بامع كُب صومعة اإلماـ صبلح الدين كمواضع أخرل، كمع كل ٠باع للخيل 

دكم ككجبة عظيمة ألف الباشا حسن فرؽ خيبلن قريبان من الصوامع ليغّب على الصوت عند 
السماع لعلهم ٯبدكف ذلك من فعل اآلدميْب مع أف الصوت ٩بدكد ال ٲبكن اآلدمي أف 

فإذا بطائر أبيض يقق كثّبان مؤل ما بْب شرافتْب كرجلو كهذه كأرانا عمودان من ٲبده كذلك، 
حجارة العنب فوؽ الذراع ا٥بادم، كرقبتو أكثر من ذراع ٍب نشر جناحيو فكاف كل جناح  

كالثوب البنجإب األبيض، ٍب صوت كىو يرا٘ب كأراه ٲبد الصوت كيشق القاؼ ٗبا لفظو: يا 
رعدة منو فحملت نفسي ٗبا أمكن من القوة ألتوارم من خوؼ إماـ قاسم كقد أخذتِب ال

[ 159ا٣بيل ال تدركِب فيظنوه إيام، كقاؿ: اشهدكا على شهادٌب كأف خرطومو كالزبرة]ؽ/
الطويلة الدقيقة كرجليو ٞبراكتاف كصفراكاف كعرض ا٢بجر الٍب أرانا شبو رجلو ما ٰبيط ّٔا 

  أعلم.اإلّٔاماف كا٤بسبحتاف تقريبان للتقدير كاهلل

كأخرب٘ب السيد مطهر بن ا٤بهدم، قاؿ: كاف خالو السيد علي بن ٧بمد السدمي مع دكلة  
كوكباف قبل دعوة اإلماـ عليو السبلـ من ٝبلة فرساهنم كأىل ا١بهاد ُب أعما٥بم فكنت 
معو كأنا ككلداه كأرسلونا مددان إٔب القبتْب ُب ٝبلتهم، قاؿ: كبقينا ليإب كطلبونا العود إٔب  

وكباف، ككانت الطريق على الباشا حسن صنعاء فأرسل لضيافتنا كالسمرة عندنا آغا من ك
خواصو يقاؿ لو فبلف فائق باشي، فجرل ذكر ا٥باتف، فقاؿ ىذا اآلغا: إف الباشا صعد 
على القصر فسمعو بنفسو كقد طلع ليسمعو كىو ينادم كما تقدـ فبكى الباشا كضرب 

هلل إماـ لكن إيش أقوؿ للسلطنة، قاؿ: فلما تفرقنا قلت صدره، كقاؿ: نعم كاهلل إماـ كا
٣بإب أنا ككلداه: ىل نطلب شهادة أكثر من شهادة ا٣بصم ال ٪بتمع ٫بن كأنت مع ىؤالء 
الظا٤بْب كىربنا ثا٘ب يـو حٌب ٢بقنا بالسيد عامر رٞبو اهلل تعأب، كبقي أيامان ك٢بق بنا ككاف 



اهلل، )كأخرب٘ب الوالد ا٢بسن بن مطهر أطاؿ اهلل عند ا٢باج أٞبد بن عواض األسدم رٞبو 
بقاه أنو حضر دعوة ُب صنعاء مع بعض أىل الفضل من أىلها فتحدث من حضر ذلك 

آّلس بأحاديث انتهى ّٔم ا٢بديث إٔب ذكر اإلماـ القاسم عليو السبلـ كفضائلو حٌب 
األناـ، كظهورىا ظهور ذكركا ىذه الكرامة الكربل، كاآلية الباىرة الغراء، كاشتهارىا مع 

البدر ليلة التماـ، فقاؿ رجبلف تاجراف من أىل الطاعة أحدٮبا يسمى عبده صربة كاآلخر 
٧بمد صربة: أنو أخربٮبا رجل ٠بياه با٠بو أنو كاف مع سناف لعنو اهلل ُب جبل حضور بِب 

 شهاب كحضر عنده ٝباعة من أمراء العجم

ا ىذه من صنعة فقهاء الزيدية، كعظم ىذا التأكيل كأمراء العرب فذكركا ىذه الكرامة، كقالو 
ا٢باضركف، كأنكركا ما أىب اهلل إال أف يتم نوره كلو كره الكافركف، فبينماىم يتذاركوف إذ ّٔرة 

عظيمة ُب أعلى ا٣بيمة فزعوا منها كإذا ّٔاتف يقوؿ: يا إماـ قاسم، ككرر ذلك مرتْب أك 
 ثبلث.

 يتكلم ٝبيع من ىنالك، فما ىذا التعامي عن قاؿ الراكم: فاستوحش من ٠بع ذلك كٓب
ا٤بكاـر الظاىرة، كاآليات الباىرة، كقل جاء ا٢بق كزىق الباطل إف الباطل كاف زىوقا. 

 انتهى(.

[ أٞبد بن ٧بمد نفع اهلل بو: ذكر قياـ السيدين العلمْب األعلمْب 160كقاؿ السيد]ؽ/
ا٥بادم بن ا٢بسْب بن مهدم شرؼ الدين ا٢بسن بن شرؼ الدين بن صبلح بن ٰبٓب بن 

بن ٧بمد بن إدريس بن علي بن ٧بمد ا٤بلقب تاج الدين بن أٞبد بن ٰبٓب بن ٞبزة بن 
سليماف بن ٞبزة بن علي بن ٞبزة بن أيب ىاشم كىو اإلماـ ا٢بسن بن عبد الرٞبن بن ٰبٓب 

اهلل بن  بن عبد اهلل بن ا٢بسْب بن القاسم الرسي عليو السبلـ، كحساـ الدين صاّب بن عبد
علي بن داكد بن علي ا٢بكيم بن عبد اهلل بن عسكر بن مهنا بن داكد بن داكد بن مهنا 

بن داكد بن القاسم بن إبراىيم بن القاسم بن إبراىيم بن جعفر بن اإلماـ القاسم بن علي 
بن عبد اهلل بن ٧بمد القاسم بن ٪بم آؿ الرسوؿ بن إبراىيم بن إ٠باعيل بن إبراىيم بن 



ن ا٢بسن بن علي بن أيب طالب صلوات اهلل عليهم الغربا٘ب القا٠بي ا٤بعركؼ ٗبغل ا٢بسن ب
بدعوة اإلماـ عليو السبلـ، ككتب اإلماـ إٔب السيدين ا٤بذكورين كٮبا يومئذو بكحبلف تاج 
الدين ٰبثهما على النهوض من جهتهما كالتشمّب ُب ا١بهاد، كٮبا من أعياف العَبة عليهم 

اف علمان كعمبلن كاجتهادان، كخرجا ليلة األربعاء ُب سابع عشر شهر السبلـ ُب ذلك األك 
ـ[ كمعهما كلداٮبا ٧بمد بن ا٢بسن، كا٢بسن بن 1597ربيع األكؿ سنة ست كألف ]

صاّب إٔب السودة، كأجأّما قبائل تلك ا١بهة كبِب حيش كحنب، كالرحبيْب كبِب قطيل، 
ضع يسمى ].........[ ُب ببلد كاجتمع من األمشور كجبل عياؿ يزيد ٝباعة ُب مو 

الشطْب بقرية مذكورة من أعماؿ السود، كأرادكا االمتناع كا٢برب، فتوجو ٫بوىم ٝباعة من 
أصحاب اإلماـ عليو السبلـ رئيسهم السيد العبلمة صاّب بن عبد اهلل الغربا٘ب فأخذكىم 

عياؿ يزيد إٔب ببلدىم قهران كخربوا القصبة الٍب ٛبنعوا فيها، كرفقوا من فيها من مشائخ جبل 
كذلك قبل طلوع السيد ا٢بسن بن شرؼ الدين إٔب بِب قطيل، قاؿ السيد أٞبد عادت 

 بركاتو.

 ]فتح ثبلء[
قاؿ ٤با كصل السيد شرؼ الدين ا٢بسن بن شرؼ الدين مد اهلل مدتو كحرس مهجتو إٔب 

من األتراؾ  مدينة ثبلء فتح ا٢بصن يـو الدخوؿ إٔب ا٤بدينة بيومو، ككاف ُب ا٢بصن آغا
يسمى عليان، ككاف جباران غليظان، ككاف قد حبس الفقيو الفاضل العامل كجيو الدين عبد 

[ عبد ا٥بادم أف يقتلو 161ا٥بادم بن أٞبد ا٢بسوسة فخاؼ أىل ثبلء على الفقيو ]ؽ/
اآلغا ا٤بذكور، كذكركا للسيد ا٢بسن أنو يكتب إٔب اآلغا ىذا أنو إف أحدث بالفقيو عبد 

مكركىان من جهتو أنو مقتوؿ بو، فلما أخد السيد ُب الكتاب طلع ٝباعة من ا٥بادم 
ألفاؼ أىل ا٤بدينة إٔب باب ا٢بصن األسفل كىو باب ا٢بديد فعا١بوه حٌب فتحوه، ٍب 

طلعوا إٔب باب فوقو ففتحوه، ككاف قد تبلحق الناس إٔب جهة ا٢بصن ٤با رأكا ذلك، فلما 
جهة فحمل أىل قارف كاألمشور كغّبىم من جهة دخلوا ىذا الباب ٞبل الناس من كل 



القبلة كامتؤل ا٤بدرج رجاالن حٌب ال يستطيع أحد أف ينظر إٔب موضع قدمو، كتعسر عليهم 
فتح الباب الثالث ألنو كاف مرصعان با٢بديد كىو باب الرقيشا فازدحم الناس حٌب كاد يقتل 

كيقلبوف الصخور، فلم يضر  بعضهم بعضان كأقبل عليهم أىل ا٢بصن يرموهنم با٢بجارة،
ذلك أحدان، فأخذ أىل ا٢بصن ٱبربوف ا١بدرات من البيوت كغّبىا الٍب فوؽ ا٤بدرج، فثار 
من الغبار ماغطى ا٢بصن كارتفعت أصوات الناس من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ كمن 

 أىلو، فصار األمر كما يقاؿ: حيث ال عْب ترل كال أذف تسمع، فعاِب بعضهم الباب حٌب
انفتح، كدخل الناس كظن أىل ا٢بصن أهنم قد قتلوا أكثر من ُب ا٤بدرج بفعلهم فكاف 

 ذلك كهلل ا٢بمد ٖببلؼ ما يظنوف، كالقتل أحد كال جرح إال ٝباعة يسّبة

جراحة خفيفة، ككاف ُب ذلك من اآليات الباىرة، كالكرامات الواضحة الشاىدة لئلماـ 
لة الرفيعة، من انفتاح األبواب ا٤بغلقة، كطلوع أصحاب عليو السبلـ بالفضيلة الكبّبة، كا٤بنز 

اإلماـ عليو السبلـ من نواحي ا٢بصن كىو حيد عسر ال يكاد يطمع فيو أحد، كسرعة 
طلوعهم كسبلمتهم من األحجاركالبنادؽ كغّبىا كغّب ذلك آيات عظيمة، كلقد أخرب الثقة 

ماـ عليو السبلـ أقسم باهلل أ٘ب عن اآلغا علي ا٤بذكور بعد أف أٌب بو أسّبان إلىحضرة اإل
أظن أف الذم طلع علينا مبلئكة قاؿ الثقة: فقلت لو: فلم ذلك؟ قاؿ: بدليل أنا مارأينا 

من الطالعْب علينا قتيبلن كال ٦بركحان إال ما اليعوؿ عليو، كقد ألقينا عليهم من ا٢بجارة أمران 
حٌب ظننت أف قد كطأ بعضهم  عظيمان كىم متكشفوف لنا ال يسَبىم شيء أبدان مع كثرهتم

 بعضان كما أشرنا ُب ذلك بالبيت السابق كىو قولو:
 كمن ٰبدثك فيما كاف من مدعو .... كُب ثبلء قلت ماذا الفعل من بشر

[ 162ٍب ٙبّب الطالعوف من طرؽ ا٢بصن ُب ا٤بطبق كىو الباب الرابع كذلك أف درجتو ]ؽ/
بق الٍب ُب البيوت فلم يركا كيف يصنعوف كقد ضيقة كإ٭با يطبق إطباقان كصورة أبواب ا٤بطا

كاف أىل ا٢بصن ٤با أيسوا من السبلمة كرأكا ما صنع أصحاب اإلماـ عليو السبلـ أخرجوا 
الفقيو كجيو الدين عبد ا٥بادم من ا٢ببس، ككاف كإب الَبكي الذم ىو اآلغا علي قد زاد ُب 



اف ُب الدار البيضاء كمرادىم ىبلكو التضييق عليو تلك الليلة، ككاف فيو قيد كز٪بّب ُب مك
فسمع جلبة األصوات كٓب يشعر ما سببها، ٍب خاطبتو امرأة اآلغا تقوؿ: يا سيدم عبد 

ا٥بادم الرفاقة أعطِب مسبحتك ٤با أحست باستئصاؿ أصحاب اإلماـ عليو السبلـ ّٔم، ٍب 
خاطبهم  أخرجوه كأمركه أف ٱباطب أصحابو كيردىم فأشرؼ على من ُب طريق ا٢بصن ٍب

كدعا إليهم فلم يسمعوا لكثرة الضجة كاألصوات، كُب خبلؿ ذلك جاء من قاؿ لآلغا 
ا٤بذكور كمن لديو من أصحابو أف أصحاب اإلماـ الذين جاءكا من قبلي ا٢بصن قد صاركا 

ُب الدائر فَبؾ ا٤بطبق كدعا إٔب حيث ذكرلو لينظر ُب أمرىم فما انتهى إٔب بعض الطريق 
اإلماـ كقد دخلوا ا٢بصن، كانتشركا فيو ينتهبوف ما فيو كالذين كانوا حٌب لقيو أصحاب 

با٤بطبق قد فتحوه، كقضي األمر كا٢بمد هلل كفتح حصن ثبلء كانتهب ٝبيع مافيو من 
سبلح كأثاث كباركت كرصاص كغّب ذلك، كقد كاف أصحاب اإلماـ عليو السبلـ أردكا 

ا زاؿ يدافع عنو حٌب سلب القاضي ثيابو قتل اآلغا فمنعو القاضي عبد ا٥بادم كالذبو كم
من شدة الدفاع، كراـ السيد شرؼ الدين أيده اهلل كأعاد من بركاتو أف ٲبنع الناس من 

 انتهاب ا٢بب كالباركت كالرصاص فلم يقدر على ذلك لكثرة الناس ككاف

أبواب ا٢بصن قد كسرت ٝبيعان فبقى الداخل كا٣بارج فيو من ذلك الوقت إٔب مثلو من 
ليـو الثا٘ب، كبعد بلوغ ا٣برب بأخذ ثبلء إٔب من كاف ٧بصوران من عسكر األتراؾ ُب السودة ا

مع ابن ا٤بعافا كأيسوا من الغارة إليهم فخرج أكثر من كاف فيها من العسكر ككصلوا إٔب 
اإلماـ إٔب جبل األىنـو كما ذكرنا من قبل، كدخل ابن ا٤بعافا عزاف السودة كىو ا٤بسمى 

ىو كمن معو من خاصتو كخاصة الَبؾ كٝباعة من عسكر كوكباف، ككاف رئيس  قرف الناعي
عسكر الَبؾ اآلغا أٞبد عيوف كحسن الداعي، كرئيس أىل كوكباف النقيب سنبل أشوؿ 
٩بلوؾ علي ٰبٓب بن ا٤بطهر، كدخل أصحاب اإلماـ عليو السبلـ مدينة السودة كحاصركا 

 ابن ا٤بعافا ُب حصنو حصاران شديدان.



 ببلد عفار ككحبلف[ ]فتح
[ كأما عفار ككحبلف كمايوازٮبا من الببلد فذلك أنو تقدـ الشيخ زاىر بن 163]ؽ/

عرجاش ُب ٝباعة من القبائل كالعسكر إٔب جبل نيسا، كتقدـ اليسد مشس الدين أٞبد بن 
ا٤بهدل بن جحاؼ ٔبماعة معو من دٮبة كغّبىم إٔب بِب جيش ٍب طلعوا إٔب موضع يسمى 

حصن خراب بْب صربة كعفار، فثبتوا فيو كتقدـ ابن عرجاش إٔب ببلد قيداف،  شعباف كىو
ككاف ُب صربة ٧بطة لؤلتراؾ عسكر كثّب من ٝبلهتم أٞبد ذمارم الذم كاف ُب الشرؼ ٤با 

كصل إٔب حجة ىاربان أمره األمّب عبد الرحيم إٔب ببلد عفار رتبة ُب عسكر كثّب، ككاف فيها 
م بن ا٢بسن بن اإلماـ شرؼ الدين أيضان ُب عسكر من األتراؾ أمّب من األتراؾ، كا٥باد

كغّبىا رتبة فقدـ األتراؾ ٝباعة منهم إٔب ا٤بصنعة كىو حصن ُب ببلد قيداف فأحرّٔم 
الشيخ زاىر بن عرجاش كأصحابو، ك٤با كصل السيد أٞبد بن ا٥بادل كأصحابو إٔب شعباف 

نح اهلل أصحاب اإلماـ النصر كالصرب كقع ا٢برب بينو كبْب من ُب صربة من األتراؾ، فم
كىزموا األعداء كقتلوا منهم، فلما كاف كذلك كاجو أىل صربة إٔب أصحاب اإلماـ عليو 

السبلـ كدخلوا ُب الطاعة كٙبيز حرب األتراؾ إٔب جبل جرع كىو يومئذو خراب فحاصرىم 
هم إٔب أصحاب اإلماـ من كل جهة، ٍب كقع صلح على أف يرفقوىم بسبلحهم كخرج بعض

حجة فبقوا ُب حورة كطلع بعضهم كىو ا٥بادم بن ا٢بسن كمن معو إٔب حصن كحبلف تاج 
الدين، كدخلت ببلد عفار ككحبلف كبِب عشب كما يوإب ىذه ا١بهات ُب طاعة اإلماـ 

عليو السبلـ كنفذت فيها األحكاـ اإلمامية، ككانت كاليتها إٔب السيد شرؼ الدين ا٢بسن 
ز ا٥بادم بن ا٢بسن كإخوتو ُب حصن كحبلف تاج الدين أيامان قليلة، بن شرؼ الدين كاحتا

ٍب تسلم اإلماـ عليو السبلـ ا٢بصن ككاجو إٔب اإلماـ بعض أكالد ا٢بسن كبعضهم ٢بق 
باألتراؾ إٔب صنعاء ككقع ا٢بصار على حصن عفار ككاف فيو كالة لؤلتراؾ من ٮبداف 

 كغّبىم حٌب تسلم إٔب اإلماـ بعد ٫بو سنة.



 تح مدع[]ف
كقاؿ نفع اهلل بو: فتح مدع، ككاف فتح مدع ُب خبلؿ ا٢بركب الٍب كانت ُب جبل تيس بْب 

السيد عامر رٞبو اهلل كاألتراؾ، كذلك أف السيد العبلمة مفخر اآلؿ شرؼ الدين ا٢بسْب 
بن شرؼ الدين، كالسيد األكمل األعلم مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن علي احملرايب رٞبو 

[ التقوا إٔب نواحي مدع ُب من معهما من القبائل كالعسكر ٍب أحربوا أىل 164اهلل ]ؽ/
مدع ليلة كاحدة كدخلوه من الغد كقت شركؽ الشمس قهران، فقتل ٝبيع من فيو من الوالة 

كغّبىم، كانتهبت ٝبيع ما فيو من أثاث كسبلح كغّب ذلك إال الباركت كالرصاص فإنو 
 بقي فيو.

ل ا٢بصن غّب كاحد اختفى بْب النساء، كاستشهد ُب ىذه الوقعة كركم أنو ٓب يسلم من أى
من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ اثِب عشر رجبلن، ككانت ىذه الوقعة من أعظم الوقعات 
شبيهة بوقعة فتح ثبلء ألف حصن مدع ىذا من أحصن ا٢بصوف كأمنعها، ككاف فيو رتبة 

فتحو بسرعة )فلو ا٢بمد( ما كاف ذلك قوية من األتراؾ كٮبداف فيسر اهلل سبحانو كتعأب 
إال بتأييد اهلل سبحانو كنصره لئلماـ عليو السبلـ كأصحابو، ٍب بعد فتح مدع رجع السيد 

شرؼ الدين ا٢بسن بن شرؼ الدين أيده اهلل تعأب إٔب ثبلء كتقدـ السيد مشس الدين أٞبد 
 بن ٧بمد إٔب حضور لغرض دعا إٔب ذلك ٍب رجع إٔب مدع.

 غرب[]حركب ا٤ب
كأما حركب ا٤بغرب فقد ذكرنا ما اتفق لسيدنا العبلمة ٪بم الدين كأكيس اآلخرين يوسف 

بن علي ا٢بماطي رٞبو اهلل كما عرض من ذكر كلده الشهيد القاضي العآب علي بن يوسف 
ا٢بماطي رٞبو اهلل مع بعض أخبار ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل تعأب، كأكؿ أخبار السيد 

ٝباؿ الدين عامر بن علي عم موالنا عليو السبلـ أنو ٤با سكنت الزعازع  العآب الشهيد
كقرت األمور اجتمع إٔب كلده الشهيد عيوف ا٤بغارب من ببلد آنس كمغارب ذمار، كببلد 
رٲبة ككصاب كما إليها، كتوجو إليها حي الشيخ ناصر بن راجح كغلظ جانب دكلة ا٢بق، 



ئل سيما ببلد الشافعية فإهنم امتنعوا من الظا٤بْب كفيها أخبار طويلة كاختبلؼ مع القبا
باشتغا٥بم ٕبركب ببلد الزيدية كثرىم اهلل كحفظوا ببلدىم كاختلفوا ُب ذات بينهم فممن 

نزؿ ببلدىم الشيخ ناصر بن راجح كما تقدـ فأحربوه ُب ببلد عتمة ُب موضع منها يسمى 
ضي ٝباؿ الدين رٞبو اهلل، ككاف ا٤بنتصب ا٤بنصورة من ببلد الثبلثاء كحازكه فيها فأدركو القا

٢برب الشيخ ناصر بن راجح، الشيخ عبد اهلل بن معوضة البحرم كإليو قبائل، فلما كصل 
[ بعد حرب شديد كخراب 165القاضي ٝباؿ الدين رٞبو اهلل اهنـز البحرم كأصحابو ]ؽ/

ي كأنو ال يرل ابن لبعض ببلده ككصل إٔب القاضي مواجهان كسَب نفسو با٤بواجهة إٔب القاض
راجح كال يراه فقبلو القاضي، كاجتمع إليو أكثر ا٤بغارب ٍب افَبقت القبائل من ببلد عتمة 
كغّبىا حٌب سرل إٔب آنس فماؿ قبائل ٞبّب مع ابن راجح ٥بذا الداعي، كاآلخرين عولوا 

على القاضي أف ينصب ٥بم من جهتو لقبائل نزار فجعل معهم الشيخ أٞبد البصّب 
 مي على نزار فاجتمع الطائفتافالسبل

معان كفتحوا ببلد كصاب، ك٥بم أخبار كحركب، فلما كصل الباشا علي من ا٢ببشة كما 
تقدـ خرج عليهم األمّب ٧بمد الزـك كمعو طوائف كثّبة فوؽ أربعة آالؼ أك ٟبسة من 

 العرب كالعجم فهزموىم من كصاب كدخلوه كُب ببلد رٲبة كذلك، كٛبنعوا بسبب اشتغاؿ
العجم ٕبركب موالنا عليو السبلـ سنْب ٓب يتمكنوا من فتحها كتغلب عليها أىلها، 

كلضعف عقائدىم ُب أىل البيت كانوا ٱبطبوف لسلطاف الرـك كينصركف لو كىم على ٧باربتو 
ك٨بالفتو، فنعوذ باهلل من الزيغ الشديد، كالضبلؿ البعيد، ك٤با اتفق ما تقدـ ذكره من كصوؿ 

و اهلل بعد قضية خوالف دخل صنعاء متفقان بالوزير حسن، ككاف فيما علي باشا ال رٞب
بينهما يعِب الوزير حسن كعلي باشا ال رٞبهما اهلل مصانعة كإظهار الصفا كقد أحبو لتفريج  

 كربو كىو غّب آمن لو.

كأما سناف لعنو اهلل فهو أشد خوفان كيظهر الكراىة للباشا علي، ٍب إف الباشا حسن ال رٞبو 
 خرج مشيعان للباشا علي إٔب الصريات أعلى من ريشة أعشار من ببلد سنحاف كأقاـ اهلل



معو أربعة أياـ، كخرج الباشا علي يريد فتح رٲبة كما إليها، ككاف مغرمان ّٔا، كلو فيها أخبار 
طويلة، ككاف مقيمان ُب كاليتو األكٔب ُب موضع منها يسمى ظلملم من مواضع بِب جعفر 

ة ك٥بم مواالة مع العجم أخبار فأذ٥بم ىذا الباشا علي ُب األياـ األكؿ كاٚبذ ككانوا ملوؾ رٲب
أكالدىم كمساكنهم، كلقد ركم عنو كعنهم ماتنزه منو الطركس، فلهذا كاف مبادرتو إٔب رٲبة 

كالعجلة إٔب ذلك ا٤بوضع كعرؼ أعداؤه أنو اليربح عن تلك البلد كٲبضي تلك الطريق 
شا اهلل تعأب قريبان، ك٤با استقر ُب الصريات كقدركا لعنهم اهلل أف  فكاف من أمره ماسيأٌب إف

ا٤بشارؽ قد سكنت فتنتها كأمنوا جانبها توجو لفتح رٲبة ٔبموع ىائلة كأمراء كثرة من العجم 
[ أ٥باف، ٍب جعل كثّبان من خزائنو كأثقالو عند الشيخ 166كالعرب حٌب أحط ُب ببلد ]ؽ/

الرئاسة كا٤بيل إٔب الظا٤بْب اهلل ا٤بستعاف،ٍب خرج إٔب ببلد الشيخ داكد ا٤ببلحي ككاف من أىل 
الدىاؽ الدكيدم، كمنها كاجهت ا٤بغارب كلها كخرج القاضي الشهيد علي بن يوسف 

ا٢بماطي رٞبة اهلل عليو كغّبه إٔب فيوش من أعماؿ عانز كغّبىا كانفردكا ككانوا ُب مشاؽ 
ن خواصهم امتنعوا من األكل كالشرب لشدة ٕبيث أهنم كانوا كما أخرب٘ب غّب كاحد م

اإلختفاء ُب الشواىق كأسفاؿ البيوت لئبل ٰبتاجوف إٔب ا٣ببلء ألهنم ال يظهركف إال ُب 
الليل ٍب خرج ا٤بخذكؿ إٔب ببلد يفعاف موضعان منها يسمى السلف كقتل قومان كصلب 

 آخرين، كسلخ

 جلودىم قاتلو اهلل.
ح اإلسبلُب ٍب الرٲبي إنو كاف مع الباشا كقد كاف أمر أمراء )قاؿ الشيخ علي بن إبراىيم ا٤بقب

عدة من العسكر لغزك بعض قبائل السلفية كال خرب معهم ّٔذا الباشا كأمر أف يقتلوىم ذكران 
كأنثى كصغّبان ككبّبان فأرسل اهلل ُب تلك الليلة مطران ٨بالفان للعادة تردد سبع مرات فحاؿ 

الطاغي بالكف عنهم ك٪باىم اهلل(، ٍب كٔب على عتمة بينهم كبْب مقصدىم، فأمر ىذا 
ككصاب أمّبان ٠بوه منهم األمّب علي مهردار، كاآلخر األمّب علي ّٔلواف كبسط ُب الظلم 

 كا١بور ٕبيث أنو استعجل ا٢ببوب ُب غّب كقتها كشحن يفعاف كحصوف رٲبة.



بن رساـ الطليلي قد احتاؿ نعم ك٤با أراد اهلل إراحة ا٤بسلمْب منو، ككاف الشيخ الرئيس صرب 
على حصن حزر كملكو كأخذه سابقان على بِب جعفر كغّبه من حصوف ا١بعفرية، كاستقر 

فيو كامتنع على العجم فيو مدة، ٍب كلده الشيخ الرئيس الكبّب سعيد بن صرب بن رساـ  
كا معو كاتبو سناف لعنو اهلل سران، كأخرج بعض بِب جعفر الذين كانوا معو ُب االعتقاؿ كصار 

ُب جهات ا٢بيمة ألهنم ٤با أمنوا من جهة ا٤بشرؽ خرج الباشا علي رٲبة كما إليها، كسناف ال 
رٞبو اهلل ا٢بيمة كما إليها كصار ُب عر ا٢بيمة كأظهر أف صرب آغا ا١بعفرم كأٞبد بن علي 
بن سليماف ا١بعفرم ىربا كاستجارا ببعض مشائخ آنس، ٍب أدخلوىم حصنهم على أهنم 

من سناف أك ىاربوف كقد عرفوا من ىول ىذا الباشا علي أنو يريد ظلملم على  مفتسحوف
ا٤بعهود كال يرضى بغّبه، فأظهر سعيد بن صرب لو الطاعة ككذا كىو حافظ نفسو كحصنو 

[ نزؿ فيو إٔب ظلملم فكمنوا ُب الليل ُب جانب 167كببلده منو، فعزموا اليـو الذم ]ؽ/
ت جنوده ُب النقيل الذم ابتناه ا٤بسمى مراش ٕبيث أف الطريق ٩با يلي حصن حزر كا٫بدر 

مثلو قليل ُب العمارة كالصنعة العجيبة كالطوؿ، كتسهيلو لكل دابة ضعيفة كغّبىا، كقد 
عرفوا أنو يكوف ُب آخر احملطة ُب خاصة ٩باليكو فرماه بعضهم ٕبجر ُب رأسو ٍب رماه آخر 

وفان ال يغلبهم القبائل عليو، كقد قتل ببندؽ أصابت رأسو أيضان فاحتز ا٤بماليك رأسو خ
القبائل من قاتل معو من ا٤بماليك، فما راع أكؿ احملطة إال كالصائح يقوؿ: قتل الباشا، 

فعادت ا١بنود فوجدكه مقتوالن ىو كٝباعة من ٩باليكو كقد طلع أصحاب سعيد بن صرب 
 حصنو كامتنعوا فيو، فحصل ُب العجم الذؿ حٌب

الذكا إٔب األمّب جعفر ا١بماعي اليمِب فدافع عنهم، كقد اجتمعت لقد هنبتهم النسواف ك 
عليهم القبائل مع الشيخ سعيد بن صرب فحازكىم ُب كسمة، كعظم األمر حٌب أخذكا 
الرفاقة من القبائل ا٤بذكورة ٩بن حضر كرأل ك٠بع أهنم عرضوا من ٰبمل معهم ا٣بزائن 

لببلد، فأقبل القبائل على أهنم كاألثقاؿ من القبائل بعد الصلح على خركجهم من ا
ٰبملوهنا، كالكاتب يكتب على كل شيخ كأصحابو ما ٞبلوه إٔب السهل للجماؿ كيثبت 



اسم الشيخ كاسم ا٢بماؿ من أصحابو حٌب أف بعض القبائل أحس أف ٞبولتو حاصل فقاؿ 
لو الكاتب: ما ا٠بك؟ فقاؿ: )إليك لك( الشيخ دارم فظن الكاتب أف ذلك ا٠بو فأثبتو 

على ىذه ا٤بقالة فأرسلت مثبلن، ٍب أخذت أكثر ا٣بزائن ٩با ٞبلو القبائل كتغلبوا عليها 
 كرضيت احملاط الكثّبة بالسبلمة.

كيركل أف ىذا الكاتب أخذ عليو بعض مشائخ رٲبة الدفَب من خوؼ العواقب فقاؿ فيما 
 بذلك، كخرجت قاؿ: إذا ذىب الدفَب فا٣بزائن موقعة ُب صدره فاغتالوه كقتلوه لئبل ٱبرب

احملاط إٔب كصاب كظنوا أهنم يستقركف فيو فحصل فيهم الفشل بعدىا كقد نصبوا ٥بم 
األمّب علي مهردار كما أخرب٘ب الشيخ شرىاف الرازحي كغّبه، ككاف ىذا األمّب على ذا ماؿ 

عظيم ا٢باؿ، فا٫بدر من عتمة إٔب كادم النار فيما بْب عتمة ككصاب كخيم ىنالك 
مراء الذين أخرجوا من رٲبة فأرسل اهلل مطران عظيمان ٨بالفان للعادة فنزؿ السيل مستقيمان لؤل

فاحتمل ٧بطتو كأثقالو كخيامو كتفرؽ أصحابو ُب جنبات الوادم، كتعلق ا٤بذكور ُب شجرة 
[، كىذا من إمداد اهلل 168حٌب ٛبكنوا من إخراجو، ككانت آية ظاىرة كعربة سائرة ]ؽ/

اهلل عليو فلم يلتئم لو بعدىا حاؿ فخرجوا من كصاب جهات اليمن، تعأب لولد نبيو سبلـ 
 كتفرقوا على ما يأتيهم من الباشا حسن كسناف ال رٞبهما اهلل من التدبّب.

كأخرب٘ب الفقيو الفاضل صبلح بن علي الربيشي ا٢بضورم قاؿ: إنو كاف عند اإلماـ عليو 
، قاؿ: ٤با بلغو قتل علي باشا ال السبلـ ُب تلك األياـ ُب موضع حوإب احملراب من األ ىنـو

رٞبو اهلل، قاؿ عليو السبلـ: قد كنا ٮبمنا نصعد شهارة للحوزة حٌب رأيت ليلة ىذه البشرل 
 قائبلن يقوؿ:

 كما من يد إال يد اهلل فوقها .... كال ظآب إال سيبلى بظآب

ما القاضي الشهيد ككاف مصداؽ الرؤيا أف سناف ال رٞبو اهلل الذم اغتاؿ الباشا علي، كأ
ٝباؿ الدين علي بن يوسف ا٢بماطي رٞبو اهلل كالشيخ ناصر بن راجح، كصنوه الشيخ 

عاطف كمن انضم إليهم فإنو ٤با صح ٥بم قتل الباشا ا٤بذكور كخرجوا من االختفاء، ككاف 



قد ٢بق الباشا عسكر كعليهم رئيس من العجم كمعهم خزانة تلحق بالباشا ا٤بذكور فسارع 
الشيخ ناصر بن راجح ُب ٝباعة كانضم إليهم قبائل من ببلد مقرا ُب موضع يسمى إليها 

القحصة من حدكد رٲبة فاستولوا عليها كقتلوا ٝباعة منهم كأسركا من بقي، ككاف ُب أ٥باف 
رئيس من العجم يسمى حسن آغا من كربائهم بنحو مائة كثبلثْب بندقان على خزائن للباشا 

و نزؿ حٌب دخل ببلد الشيخ الدىاؽ ٍب أحاطت بو جنود ا٢بق ُب ا٤بذكور، فلما بلغو قتل
حجر قراف موضعان ىنالك فأخذكه كقتلوه كمن معو على كيفيات ٨بتلفات، كغنموا 

سبلحهم، ك٤با كاف ذلك كصل من عند سناف كالوزير حسن ال رٞبهما اهلل أمّب يسمى 
ـ إٔب رأس نقيل سَباف كلـز األمّب أٞبد شوباف فأحط ُب خذاك موضعان ُب أ٥باف، ٍب تقد

العجم شرؼ أ٥باف كجنود ا٢بق ُب موضع أسفل منو فبل زالت ا٢برب قائمة قريبان من تسعة 
أشهر، ٍب عجز القبائل كاهنزموا، كىتكت حـر بعد ا٥بزٲبة كأخرب العجم كمن انضم إليهم 

ّب كاحد من القبائل جبل الشرؽ حٌب ا٤بساجد قاتلهم اهلل أٗب يؤفكوف، كلقد حكى ٕب غ
أهنم أحرقوا ا٤بساجد كما فيها من ا٤بصاحف، كأف بعض جهلة القبائل أراد إخراج شيء من 

ا٤بصاحف فضربو ا٤بستقيم عليهم من قبل العجم حٌب ردكه إٔب النار لعنهم اهلل، ٍب إف 
 القاضي ٝباؿ الدين اهنـز كعاد جهات عانز ٍب عاد إٔب ا٢بيمة.

 ]مواالة األىنـو لئلماـ[
فصل: كلنرجع إٔب ركاية حي الفقيو آّاىد قاسم بن سعيد الشهارم رٞبو اهلل  [1691]ف

 تعأب.
قاؿ: ٤با صح ظهور اإلماـ عليو السبلـ ُب شرقي ببلد عياؿ أسد كا٢برب ُب كادعة أظهرنا 

ُب األىنـو الدعا إٔب اإلماـ حٌب تعاقدنا على إلصاء النار كإظهار ا٣ببلؼ ُب الببلد، 
نا كبْب قرابة ا٤بشائخ كالعسكر الذين مع ابن ا٤بعافا، كقالوا: إظهاركم فحصل اختبلؼ بين

ذلك كأصحابنا ُب أيدم الظا٤بْب سبب ىبلكهم، فاتفق الرأم على تأخّب النار ليلة كاحدة 
حٌب يرسل كل كاحد لصاحبو ففعلنا كفعلوا، فلما كاف بعد غركب الشمس ألصى ٝبيع 



كالعسكر ا٫بازكا إٔب كادعة كما تقدـ كسلمهم اهلل ٩با  جباؿ األىنـو النار كأظهركا ا٣ببلؼ 
كانوا ٱبافونو، كلو ا٢بمد كثّبان، ٍب اجتمعت األىنـو إٔب الفقيو علي بن ٧بمد الشهارم 
كظليمة كما إليها إٔب السيد العبلمة ا٤بهدم بن إبراىيم بن ا٤بهدم كتقدموا ببلد شظب 

ا٤بعافا من كادعة فحاصركه ٍب استأمن إٔب فأحاطوا بالسودة فأخذكىا، ككاف قد اهنـز ابن 
موالنا اإلماـ كما تقدـ، ككاف قد عـز )من كادعة كمعو مشائخ األىنـو حوؿ ثبلثْب شيخان، 
 ، كأما قبائلهم فلما رأكا النار ُب ببلدىم عزموا من التحيد كمن غّبه تلك الساعة إٔب األىنـو

د ا٤بهدم بن إبراىيم بن ا٤بهدم ا١بحاُب كاحملاصر لو ُب قرف الناعي السيد العبلمة آّاى
رٞبة اهلل عليهما ُب عسكر ظليمة كغّبىم كالفقيو علي بن ٧بمد الشهارم ُب عسكر 

، ك٤با طلب ابن ا٤بعافا ا٣بركج قاؿ: إف مشائخ األىنـو الذين عنده قالوا ما ٱبرجوف  األىنـو
 شهارم من أىلإال إٔب يد السيد ا٤بهدم بن إبراىيم رٞبو اهلل ألف صاحبهم ال

ا١برأة كالغدر فخرجوا إٔب يد السيد رٞبو اهلل، كأما من ُب السودة من عسكر األتراؾ 
اشَبطوا كصوؿ موالنا عز اإلسبلـ ٧بمد بن أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بنصور باهلل عليو السبلـ فوصل 

صور باهلل كعـز ّٔم إٔب جبل عياؿ يزيد كالفقيو عبد اهلل بن ا٤بعافا فأخرج إٔب عند اإلماـ ا٤بن
عليو السبلـ إٔب حبور كبرز لو اإلماـ بيت السيد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم بن جحاؼ 

كىو صهر اإلماـ عليو السبلـ كبقي إٔب أف طلع اإلماـ عليو السبلـ إٔب السودة، ك٥بم 
[ 170مواقف كأمور كاختص باإلماـ عليو السبلـ كدخل ُب نفوس السادة كالفقهاء ]ؽ/

حوا ٤بوالنا عليو السبلـ كحذركه من ا٤بذكور، كللسيد العبلمة صبلح الدين ا٤ببلزمْب كنص
صبلح بن عبد ا٣بالق كللقاضي العبلمة علي بن ا٢بسْب ا٤بسورم قصائد إٔب موالنا 

 كنصائح قد ذكرت(.
قاؿ السيد العبلمة أٞبد بن ٧بمد نفع اهلل بو: إف ابن ا٤بعافا ككثّب من عسكر الظلمة من 

ليهم أٞبد آغا عيوف كابن البيطار، كمن كوكباف رئيسان ٠باه احتازكا ُب أصحاب الَبؾ ع
السودة يعِب ُب حصنهما ككانوا كثّبان كطلبوا مسّب ابن اإلماـ ٧بمد بن أمّب ا٤بؤمنْب عليهما 



السبلـ لّبفقهم فسار ّٔم إٔب ا٤بضلعة من ببلد عياؿ يزيد كعاد إٔب جهة مدع كعفار، ٍب 
السبلـ إٔب السودة كما تقدـ، كبقي ابن ا٤بعافا عند اإلماـ معظمان عاد إٔب اإلماـ عليو 

كاستخلفو كأبقاه على حصنو بسعاية من ٰبب ابن ا٤بعافا كيصانعو، ككاف رأم اإلماـ عليو 
السبلـ إخراجو من ا٢بصن فأعجلو أىل ذلك القوؿ ٔبريرة الرىائن كاحملابيس لئبل يهلكوا 

طاب، كذلك ُب القعدة أك ٧بـر عاـ سبع جوعان كقد كاف ىلك أكثرىم قبل ا٣ب
 ـ[.1598كألف]

 ]فتح شهارة[
نعم ك٤با استقر موالنا عليو السبلـ ُب جبل سّباف كفتح اهلل عليو حصن شهارة احملركسة 

باهلل كحصن الظاىرة، كحصن ٝبيمة ظليمة، كحصن ٝبيمة السخدا كحصن كحبلف 
 لي بن ا٢بساـ ا٢بمزم الصرٲبي.الشرؼ، ككانت ىذه ا٢بصوف بيد الشيخ ٝباؿ الدين ع

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: كاف فتح شهارة ُب أكؿ شهر ٝبادل األكٔب سنة ست كألف 
 ـ[، ككذلك ا٢بصوف ا٤بذكورة كقرر كالهتا ُب الببلد كأحسن إليهم.1597اكتوبر 12]

قاؿ عيسى بن لطف اهلل: ككاف مع الشيخ آغا من العجم يسمى مقلوش آغا على ٝباعة 
الَبؾ، كالشيخ ا٤بذكور على العرب، ككانت مشحونة مضبوطة فهدل اهلل الشيخ ا٤بذكور 

إٔب الصواب كأخربكا لتوبتو أسبابان من كرامات موالنا عليو السبلـ ٓب أضبط تفصيلها، منها 
ما أخرب٘ب الوالد السيد ا٤بقاـ ٝباؿ الدين علي بن إبراىيم بن ا٤بهدم ا١بحاُب أطاؿ اهلل 

ة أف الشيخ ا٤بذكور سلخ شاة فوجد ُب لوح الشاة مكتوبان اإلماـ قاسم، كأف بقاه مكاتب
الشيخ ا٤بذكور قاؿ ىو الساْب للشاة بنفسو كعادتو يفتش اللوح على قاعدة عيار القبائل 

فرأل ىذه اآلية، كحلى ىذا اللوح بالفضة كظهر ذلك كانتشر، ك٠بعت من الفقيو الفاضل 
 ك كذكر غّب ذلك.ناصر بن عابد الشهارم مثل ذل

[: يأتيكم النصر ككذا 171كأخرب٘ب غّب كاحد من أصحابو عليو السبلـ أنو كاف يقوؿ ]ؽ/
من ببلد كحبلف كجهاهتا، ككاف يرمق كل ليلة ا١بهة مٌب تقد فيها النار، فما كاف أسرع من 



 أف ألصت تلك الببلد كىي ببلد بِب حيش األعراـ، كبِب شاكر كببلد عفار، كببلد كحبلف
كما إليها ُب ليلة كاحدة كإذا بالبشرل بقدـك السيدين العابدين الفاضلْب شرؼ الدين 

ا٢بسن بن شرؼ الدين بن صبلح ا٢بمزم كصاّب بن عبد اهلل الغربا٘ب عادت بركاهتما إٔب 
 بِب حيش كقد أجابتو تلك الببلد كما مر.

 بقاه أنو بلغو أظن من كأخرب٘ب القاضي العبلمة صفي الدين أٞبد بن سعد الدين أطاؿ اهلل
طريق كالده رٞبة اهلل عليو أهنا حضرت أكؿ ٝبعة ُب بِب حيش عند السيد ا٢بسن سبلـ اهلل 

عليو كتأىبوا للصبلة فقاؿ القائل: يا موالنا من ا٣بطيب؟ فقاؿ: يأتيكم اآلف إف شاء اهلل 
فراسة الصادقة، تعأب القاضي سعد الدين من السودة كال علم لو بالقاضي كإ٭با ذلك من ال

قاؿ: فوصل سيدنا القاضي سعد الدين رٞبو اهلل من السودة كا٣بطبة ُب رأسو، ٍب تقدـ 
ببلد كحبلف فأخذىا كجعل على ا٢بصن من حاصره، ٍب جعل على حصن عفار من 

حاصره كتقدـ على حصن ثبلء فأخذه عنوة كما تقدـ ، كاستقر ُب حصن ثبلء احملركسة 
 اهلل تعأب. باهلل كما سيأٌب إف شاء

 ]فتح ببلد الشرؼ[
كأما ببلد الشرؼ فأرسل اإلماـ عليو السبلـ لفتحها السيد الشهيد عبد اهلل بن ا٥بادم 

ا٢بيدا٘ب رٞبو اهلل، كالقاضي آّاىد حسن بن علي بشارم كغّبٮبا من ا٤بشائخ كآّاىدين، 
ار، كقدـ القاضي كامتد السيد فخر الدين عبد اهلل بن ا٥بادم ا٤بتقدـ إٔب جهات ا٢بق

حسن ببلد هنم فأجابو ضاعن كعاىم كقبائل حجور، كخّباف كقدـ القاضي حسن ٗبن معو 
من القبائل إٔب ببلد بِب عبد كقصدىم األتراؾ الذين ُب طهننة فنصر اهلل آّاىدين كىـز 
أعداءىم، كٓب يزؿ أصحاب اإلماـ عليو السبلـ ُب أثرىم إٔب أف بلغوا قرية فصر، ككانت 

ود األتراؾ كثّبة بنادقها ٫بو األلفْب كأربعمائة، كبنادؽ أصحاب اإلماـ عليو السبلـ ال جن
تبلغ العشرين، كبعد ىذه الوقعة اهنـز عسكر األتراؾ كمن معهم من عسكر عبد الرحيم إٔب 

حجة، كتركوا كثّبان من أثقا٥بم ُب طهننة فأخذه القبائل، كدخل أصحاب اإلماـ ببلد 



كطلع السيد فخر الدين عبد اهلل بن ا٥بادم ٗبن أجابو من أىل ا٢بقار  الشرؼ بغّب قتاؿ
من طريق احملرؽ، كاستقر ٔبهات الشرؼ كأطاع أىلو ٝبيعان، كأما كبار مشائخهم فلحقوا 

 [ ظاىران كما نقل. كاهلل أعلم.172بالَبؾ ٍب عادكا إٔب مواالة اإلماـ عليو السبلـ ]ؽ/

 ]حركب حجة[
كأما حركب حجة كمصّب األمّب عبد الرحيم ُب أسر موالنا فصل ]ُب حركب حجة[: 

اإلماـ عليو السبلـ فإف موالنا اإلماـ تقدـ إٔب حبور من أعماؿ ظليمة بعد فتح ببلد 
الشرؼ، كجهز السيد العبلمة مشس اإلسبلـ أٞبد بن ٧بمد الشرُب عادت بركاتو كاليان لببلد 

صار إليو الشيخ ناصر احملبشي كغّبه كملك الشرؼ فطرد من فيها من أعواف الظا٤بْب، كقد 
الشرفْب ٝبيعان، كلو هنضات كغزكات إٔب هتامة، كقرر األحكاـ الشرعية، كعمر الدكلة 

اإلمامية، كأرسل أمدادان إٔب حجة كغّبىا، كعظم األمر ُب حجة فأمد بنفسو كما سيأٌب، 
د العبلمة أمّب الدين بن كقد أرسل اإلماـ عليو السبلـ ٢برب عبد الرحيم شيخ العَبة السي

عبد اهلل ا٤بطهرم عادت بركاتو ُب عيوف من الشيعة كغّبىم، ككاف السيد أمّب الدين رٞبو 
اهلل ُب بيت قدـ ٨بتفيان فلما بلغو ظهور اإلماـ عليو السبلـ سار إليو فوصل نيسا من ببلد 

ل إليو اإلماـ عليو عفار ككجد أىلو قد كالوا اإلماـ فعولوا عليو ٕبفظهم كمعاكنتهم، كأرس
السبلـ كالية حجة فتقدـ ٢برب عبد الرحيم فضايقو كأخذ عليو حصونو ٓب يبق معو إال 
مبْب كالذنوب كراسل العجم، فكاف جوأّم: كمن يفرج عنا حٌب نفرج عنك، فاحتاؿ 

ٗبواالة اإلماـ عليو السبلـ كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب كأمده اإلماـ عليو السبلـ بالسيد 
أٞبد بن ٧بمد كما تقدـ، ٍب بالشيخ زاىر بن عرجاش، ككاف فاتكان، كلو جهاد كنكاية ُب 
العدك، كبعد مضي عاـ أمد اهلل اإلماـ عليو السبلـ بولده موالنا ٧بمد كما سيأٌب إف شاء 

اهلل تعأب، كفتح اهلل بالظفّب كأىلو كأكؿ من كأب الشيخ مشساف ككصل إٔب اإلماـ عليو 
 حبور الشيخالسبلـ إٔب 



الرئيس الكبّب ا٢بصْب شيخ ظفّب حجة ككاف من ا٤بعظمْب ُب ذلك الزماف، ككاف يركل 
عنو العرابة كصدؽ ا٢بديث فإنو قاؿ مع كصولو إٔب اإلماـ عليو السبلـ بلغة الظفّب: اشهد 
يا موالنا على نفسك بوصولنا ال تقل يـو القيامة عند جدؾ: )مد رمْب مد رمْب( يعِب ال 

أنا ٓب نصل، فأجاب السيد أمّب الدين أكثر ببلد حجة كعظم جانبو، ٍب إنو كصل تقل 
الشيخ الرئيس أبو زيد صاحب ا٥بيجة كغّبه ككافق قدـك موالنا ٧بمد إٔب حبور من سّباف 

[ كموالنا اإلماـ ا٤بؤيد باهلل إذ ذاؾ ُب أكؿ التكليف، 173فكاف صحبتو عليو السبلـ ]ؽ/
ـ فيو حدة كمعرفة لؤلمور الدينية كالدنيوية كما يليق ٗبنصبو ككاف من صغره عليو السبل

الشريف، ككاف ُب حبور ٝبوع من كل ناحية من العلماء كغّبىم كمراجعة حسنة، منها: ما 
أخرب٘ب الفقيو العدؿ الصاّب ٧بمد بن علي بن عباس اآلنسي ككاف من عباد اهلل الصا٢بْب، 

ىد ٧بمد بن عبد اهلل الغشم عادت بركاتو أف حي كإماـ مسجد سيدنا القدكة العبلمة الزا
 سيدنا العبلمة إبراىيم بن مسعود كصل من حجة كقد أعد مسائل:

منها: ما الوجو ُب إبطاؿ بيع الرجاء كغّبىا من ا٤بسائل، كأنو سأؿ موالنا عليو السبلـ 
ق بالوالد كعرؼ اإلماـ منو االنتصار ٤با قد تقرر عنده كقد ٠بع من جواباتو أنو قاؿ: إ٢ب

أمّب الدين إٔب ا١بهاد، كىذه ا٤بسائل مدركة أك كما قاؿ، فعـز القاضي كُب نفسو شيء 
كيظن أنو عسر على اإلماـ عليو السبلـ ا١بواب ُب تلك ا٢باؿ ، ٍب ٤با انفصل أخذ اإلماـ 
ُب ا١بواب عليها جوابان شافيان ُب يـو عزمو، قاؿ: كىو موجود، ٍب أمر الرسوؿ أف يسّب مع 

لقاضي كال يدفع لو ا١بواب إال ُب حجة، قاؿ فأعجب القاضي استيفاء ا١بواب الذم ا
اطمأف بو، كحسن النظر ُب إرسالو على الصفة حملبة ا٤بيل عن طريق ا١بدؿ كا٤براء ا٤بنهي 

 عنهما.

 ]كصوؿ اإلماـ إٔب حبور[
اف عاـ ست قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: إف كصوؿ اإلماـ عليو السبلـ إٔب حبور ُب شعب

ـ[ ككفدتو الوفود، ككثرت الفتوحات كاألرزاؽ كأعطى العطاء الواسع، كذكر 1597كألف ]



كصوؿ القاضي إبراىيم بن مسعود، ككصف كثّبان من تعظيم اإلماـ لو، كقاؿ ككصل الفقيو 
الفاضل العآب ٝباؿ الدين علي بن صبلح ا٢بضرا٘ب من ببلد آنس كىو من كرباء فقهاء 

لك ا١بهة، ككفد إٔب حبور الفقيو آّاىد الفاضل الشهيد علي بن يوسف الزيدية ُب ت
ا٢بماطي كىو يومئذو حدث السن ٓب تنبت ٢بيتو إال أف ٨بائل الكماؿ تلوح عليو، كأيدم 

الرئاسة تشّب إليو، كٓب يزؿ رٞبو اهلل بعد عودتو من مقاـ اإلماـ عليو السبلـ يرتقي درج 
ٕب على أقطار السياسة حٌب بلغ منتهاىا، كجاىد ُب اهلل الرئاسة حٌب بلغ أقصاىا كيستو 

حق جهاده، كساس األمور، كظهر صيتو عند ا١بمهور، كىابو العدك، كرجاه الصديق، 
كانتهى األمر إٔب أف غدر بو بعض أعداء الدين من مشائخ ا٢بيمة فقتلو غدران كما سيأٌب 

تقراره ُب السودة كما سيأٌب إف شاء إف شاء اهلل تعأب، ٍب إف اإلماـ عليو السبلـ بعد اس
[توجيو كلده موالنا اإلماـ ٧بمد كأصحبو ٝباعة من السادة 174اهلل تعأب اسَبجح]ؽ/

كالفضبلء ،منهم الفقيو الصاّب صبلح بن عبد اهلل بن داكد الشظيب مؤدب موالنا ٧بمد 
 عليو السبلـ.

قد اتفق بينهم يعِب السادة كبْب كيركل عنو معرفة لؤلمور كأف يلحقوا بالسيد أمّب الدين، ك 
 عبد الرحيم حركب كثّبة، اليد ُب أكثرىا ١بنود ا٢بق حٌب أ١بؤه إٔب ا٤بصا٢بة كا٣بطاب.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: إنو دار قدر شهرين كا٤براتب عليو من ٝبيع ا١بهات، منهم 
لدين ُب مأذف كالشيخ السيد عبد اهلل بن ا٥بادم ا٢بيدا٘ب ُب العبإب ككقوؼ السيد أمّب ا

ا٢بصْب مبلـز لو، كالشريف صبلح بن ٧بمد الغربا٘ب كالسيد إبراىيم الوشلي ُب دار 
حاجب، كأرسل اإلماـ عليو السبلـ باستدعائو مراران كُب بعضها اختلف عليهم كُب بعضها 

أغضبوا كأرسل أخرل إخوتو، كأرسل اإلماـ سادة كفقهاء كمشائخ كجعل على كل طائفة 
، فعلى السادة السيد ٧بمد بن علي بن إبراىيم صاحب الشاىل، كرئيس الفقهاء رئيسان 

القاضي سعد الدين بن ا٢بسْب، كرئيس ا٤بشائخ الشيخ علي ا٢بساـ حٌب صلح ا٢باؿ 
كشرط لو اإلماـ حصنو مبْب كالصواُب كأف لو كلعسكره كفايتهم، ٍب كاف منو الوصوؿ 



نا عليو السبلـ فوصل إليو إٔب ا٤بداف من ٔبميع من معو من عسكره كحفدتو إٔب موال
أعماؿ ىنـو فأنصفو اإلماـ عليو السبلـ، كاستتابو فتاب كأظهر ذلك كحبس نفسو كمن 

معو للجهاد ُب سبيل اهلل كنصرة إماـ الزماف عليو السبلـ، فوجهو عليو السبلـ مددان ألىل 
ّبىا حٌب كاف منو ما تقدـ ىـز كما تقدـ كعمدة ُب أىل ا١بهاد، ككاعده بإرجاع ببلده كغ

 من الغدر كالعود إٔب ما ىو أشر من حالو األكؿ كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب.

 ]أخبار ببلد كادعة[
فصل: كأما دخوؿ السيد العبلمة ا٢برب أٞبد بن ٧بمد احملرايب )عادت بربكاتو ببلد العة 

ت من الفقيو الفاضل كأعماؿ ببلد ابن مشس الدين فلم أقف على تفصيلها( غّب أ٘ب ٠بع
العآب آّاىد عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل، كمن حي الوالد السيد ٝباؿ 
الدين علي بن ا٤بهدم أنو رٞبة اهلل عليو دخل ببلد العة كلها كمسور كا٤بغارب كأمدتو 

ديو تكاثرت، ٗبا٥با كرجا٥با، كذكرا عنو انتظامان ُب أمره كقوة ُب تدبّبه حٌب أف العساكر ل
كاألمور اإلمامية ُب تلك النواحي على يده انتشرت، كاتصل بببلد الطرؼ، كاجتمع فيها 

[ الدين نفع اهلل 175مع السيد العبلمة العابد الزاىد شرؼ الدين ا٢بسن بن شرؼ ]ؽ/
بو، ك٥بما ُب ببلد مدع حركب شديدة كمبلحم عديدة كما قاؿ السيد العبلمة ا٢برب مشس 

بن ٧بمد الشرُب عادت بركاتو ُب تتمتو للبسامة ُب كصف شيء من تأييد اهلل  الدين أٞبد
 كنصره ٤بوالنا عليو السبلـ :

 كمن ٰبدثك فيما كاف ُب مدع .... كُب ثبلء قلت ما ذا الفعل من بشر

 ]فتح ببلد مسور[
ا: قاؿ السيد أٞبد بن ٧بمد نفع اهلل بو ُب صفة فتح مسور كما إليو من ببلد العة كجهاهت

إف اإلماـ عليو السبلـ أرسل ا٢باج الفاضل مشس الدين أٞبد بن علي بن دعيش الغشمي 
إٔب ببلد مسور فعاقد ٝباعة من أىلها سران، ٍب كصل ٔبماعة عسكر من أىلها إٔب اإلماـ 
عليو السبلـ قبل كقعة نقيل عجيب، ٍب رجع بعد كقعة نقيل عجيب إٔب جهة مسور كقد 



لسبلـ ُب صدكر الناس فنهض الفقيو العآب العامل الفاضل ٝباؿ عظم أمر اإلماـ عليو ا
الدين ا٤بهدم بن أٞبد الرٝبي كا٢باج الفاضل أٞبد بن علي بن دعيش ا٤بذكور ُب ٝبع من 

أىل تلك ا١بهات كطلعوا على مسور، كفيها عسكر كثّب من جهة األمّب أٞبد بن ٧بمد 
العة كٕبرة، كقراضة كجبل تيس بن مشس الدين صاحب كوكباف، ككانت جهات مسور ك 

كما يوإب ىذه ا١بهات كلها أمرىا إليو، كىو من أعواف األتراؾ كأعظم أعضادىم كتركوا لو 
ىذه الببلد ليس ٥بم منها شيء مع جامكية ابن عمهم مسلمة للعسكر إليو ُب كل سنة 

قابس شيء معركؼ، فوقع ا٢برب من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ للعسكر الذين ُب بيت 
كىو حصن بأعلى مسور كانوا فيو ٫بو ثبلٜبائة رجل أكثرىم أىل بنادؽ فاستسلموا كطلبوا 
األماف كخرجوا إٔب بْب يدم الفقيو الفاضل ٝباؿ الدين ا٤بهدم بن أٞبد، كا٢باج الفاضل 

أٞبد كمن معهما فعاىدكىم على طاعة اإلماـ عليو السبلـ كا١بهاد بْب يديو، ككاف أكثرىم 
حاشد كبكيل كانضم ببلد مسور كلها ُب سلك طاعة اإلماـ عليو السبلـ إٔب  من قبائل

حد حصن مدع كبِب العباس كإٔب حد جبل ٭برة كببلد ا٤براكح كغّب ذلك، ككقع ا٢بصار 
 على حصن عوٕب مدة، ٍب تسلم إٔب اإلماـ عليو السبلـ، كأقاـ

ابن مشس الدين أٞبد  ا٢باج الفاضل أٞبد بن علي دعيش ٔببل مسور إٔب أف كصل السيد
بن ٧بمد احملرايب فسمعت أهنم ُب أياـ السيدين رٞبهما اهلل تعأب حصركا العساكر اإلمامية 
ُب تلك ا٤بدة فكانوا زىاء ٜبانْب ألفان، ككذا ٠بعت معُب ذلك ُب ٧بضر الفقيو عماد الدين 

يحلوف ٥بم إٔب [ ٰبٓب بن صبلح رٞبو اهلل كأف أمراءىم كانوا ال ٯبدكف أرزاقهم ف176]ؽ/
ا٤بغارب فيحصل بذلك خلل ُب ا٤براكز أك كما قاؿ، ك٠بعت أيضان القاضي العبلمة صفي 

الدين أٞبد بن سعد الدين أطاؿ اهلل بقاه ٰبدث ٕبضرة حي موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل 
وف إٔب بقريب من ذلك كأف الفقيو فبلنان قاؿ لئلماـ ا٤بنصور باهلل: عسكرؾ كذا ككذا ٩با يك

٘بمعهم فيصّبكف ٧بطة كاحدة ٍب يقصد ّٔم األتراؾ أخذىم اهلل يومان كاحدان كيهلكوف ُب 
يـو كاحد كنسَبيح من شرىم، قاؿ: فضحك اإلماـ عليو السبلـ كقاؿ: أما أصحابنا 



فلعلهم يساعدكنا باالجتماع كبقي الَبؾ كجنودىم من ذا ٯبمعهم لنا يا سيدنا فبلف خفي 
 طرفة كبعد فتح مدع كثبلء كما تقدـ.علي ا٠بو فكانت 

قاؿ حي الفقيو عماد الدين رٞبو اهلل: أنو كحي ا٢باج العآب الصاّب أٞبد بن علي بن 
دعيش الغشمي رٞبو اهلل كانا كالتو كما إليو من األعماؿ بنظر السيدين كأخرب أف موالنا 

اـ ا٤بؤيد باهلل ٧بمد بن عليو السبلـ ٤با كثرت ا٢بركب كاشتد ا٢باؿ أمد بولده موالنا اإلم
أمّب ا٤بؤمنْب سبلـ اهلل عليهما كذلك بعد عوده من مصاحبة العجم الذين كانوا مع ابن 

ا٤بعافا كما تقدـ، كعاد إٔب اإلماـ عليو السبلـ كبقي عنده ُب شظب، ٍب تقدـ إٔب نيسا ٍب 
طا سبلمتهما الظفّب ككانا فيو كاليْب حٌب طاؿ عليهما ا٢بصار من سناف لعنو اهلل فاشَب 

 كسبلمة من معهما كخرجا كسلمهما اهلل من شره كمكره كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب.

 ]كقعة سافوؼ[
كلنعد إٔب أخبار جهة ا٢بيمة كحركّٔا كأياـ سافوؼ، كأخبار السيد الشهيد عامر بن علي 

، كذلك أنو ٤با رٞبة اهلل عليو كرضوانو ككيفية أسره كا٤بثلة بو، كموضع قربه رضواف اهلل عليو
بلغ السيد عامر ما اتفق ٢بي القاضي الفاضل علي بن ٰبٓب احملّبسي رٞبو اهلل كبقي من ُب 

ببلد كوكباف من جنود ا٢بق فوضى، خرج السيد عامر ٩بدان كمسددان فبل زاؿ حٌب دخل 
 سافوؼ كحصلت مراكزة كحركب ىائلة اليد فيها ١بنود ا٢بق.

استقر السيد عامر ُب مقفوز ا٢بصاف كاطمأف بو ا٤بكاف  قاؿ السيد عيسى ُب تارٱبو: ٤با
مايو  28قصده األمّب أٞبد بن ٧بمد ُب يـو األحد سادس شهر شواؿ من السنة ا٤بذكورة ]

ـ[ يريد سنة ست كألف فكاف قريبان من احملطة ُب موضع يسمى تريادة كأمر إخوتو 1598
أصحاب السيد عامر فوقع بقدرة من آؿ اإلماـ شرؼ الدين عليو السبلـ بالنزكؿ لقتاؿ 

[ اهلل مطر أطفأ فتائل البنادؽ كتكاثر أصحاب السيد عامر على عسكر األمّب 177]ؽ/
أٞبد بن ٧بمد فوضعوا فيهم السيف فقتل عدة من أعياف عسكره كقتل من أىلو ا٥بادم بن 

ؼ رضي الدين بن اإلماـ شرؼ الدين كلطف البارم بن ٧بمد بن عبد اهلل بن اإلماـ شر 



الدين، كأسر علي بن ا٢بسْب بن علي بن اإلماـ شرؼ الدين، كعاد األمّب أٞبد بن ٧بمد 
إٔب كوكباف كاسف الباؿ حليف البلباؿ، ٍب قصد السيد عامر مرة أخرل فوصل إٔب ٧بل 

يقاؿ لو يفعاف كتبلـز ا٢برب بينو كبْب أصحاب اإلماـ كقد تقدـ بنفسو ُب ٝباعة فأحاطوا 
ألسنة كالسيوؼ، ككاف ٮبامان نبيبلن مقدامان، كقتل من أصحابو ٝباعة بو، كخرج من بْب ا

 ك٠بعت من حي سيدنا ٰبٓب الثبلئي رٞبو اهلل تعأب ذكر شجاعة ىذا األمّب أٞبد.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: كركم أف بعض كرباء عبيد بن مشس الدين ُب ىذه الوقعة ٤با 
وذ صرخ بأعلى صوتو يا عسكر سيدم يا عرؼ أف سيده قد أحيط بو كأيقن أنو مأخ

عسكر سيدم يا عسكر سيدم، فما زاؿ يكررىا حٌب افتلج كمات، قاؿ رٞبو اهلل ركل 
ذلك من شاىد الوقعة، كىذا العبد ىو ا٤بسمى بقرزاف الذم أسره اإلماـ ا٢بسن بن علي 

دة ٍب إنو ُب السودة، ككانت مدة ا٤براكزة سنتْب كنيفان، كفيها مبلحم عديدة كحركب شدي
اجتمع عليو سناف ال رٞبو اهلل كاألمّب أٞبد بن ٧بمد كعبد الرحيم احملرـك كعدة من أمراء 

العجم فأحربوه فيما أخرب٘ب الشيخ أٞبد بن علي خضر كغّبه تسعة كعشركف يومان، كل يـو 
كا٢برب الثا٘ب أشد من الذم قبلو حٌب أنو كصلو الفقيو علي الشهارم بغارة كمدد من عند 

والنا عليو السبلـ فحصل بعض إعجاب بكثرة الناس ففرقهم للمساء فاغتنم األشرار م
 الفرصة كباكركىم القتاؿ.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: اجتماع األتراؾ كأعواهنم على السيد عامر رٞبو اهلل تعأب 
ت يد فانتقل األمّب سناف ُب ٝبيع عساكره كحشد من أمكنو من ٝبيع الببلد الٍب بقيت ٙب

األتراؾ من اليمن كٮبداف كغّبىم فوصل إٔب بركة ا٣بلب ُب ضلع كوكباف ُب أكؿ شهر 
ـ[ كمعو األمّب عبد الرحيم بن عبد الرٞبن بن 1598سبتمرب 3صفر من سنة سبع كألف ]

مطهر، كاألمّب عبد اهلل بن مطهر كاألمّب ٰبٓب الداعي، كاألمّب علي الدقاؽ الَبكي، كقيل: 
الدقاؽ ككاف ُب حفاش كإ٭با طلع جبل تيس بعد ذلك األمّب مشلي علي إف األمّب علي 

[ أٞبد بن ٧بمد بن مشس 178الَبكي كاألمّب علي بن ا٤بطهر بن شويع كٝبع األمّب ]ؽ/



الدين عساكره كمن أمكنو من أقاربو كأىل كوكباف كاجتمعوا كلهم ُب بركة ا٣بلب فالرجل 
 هلل أعلم.شيء كثّب كا٣بيل ٫بو ثبلٜبائة فارس. كا

كأخرب٘ب الثقة عمن أخربه ٩بن حضر ذلك ا١بمع أف األمّب سناف لعنو اهلل ٝبع األمراء 
كالرؤساء ٝبيعان ُب ذلك كتكلم بكبلـ معهم مضمونو أف ىذا الداعي عدك لكل أحد منا 

ال يَبؾ ألحد منا باقية، كالرأم أف ٪بتمع كلنا على ىذا الرجل يعِب السيد عامر ألنو أعظم 
و نكاية لنا كلو ٰبصل لنا قصد الداعي نفسو لكاف ىو األكٔب كإال نفع كلكنو غّب أصحاب

٩بكن لشدة حذره، كاآلف ال بد لنا من عهود نؤكدىا بيننا أننا يد كاحدة على ىذا ا٤بقصد، 
كيكوف أمرنا إلىواحد منا كىو األمّب أٞبد بن ٧بمد صاحب كوكباف ألنو صاحب الببلد 

فامتنع صاحب كوكباف أف يكوف األمر بيده، كأٝبع كل األمراء أف الٍب فيها السيد عامر 
يكوف األمر كتدبّب ا٢برب إٔب األمّب سناف فحلف كل كاحد لو أنو سامع كمطيع ٩بتثل 

ألمره كائنان ما كاف فقاؿ: الرأم أف ٪بمع ا٣بيل مع األمّب عبد اهلل بن مطهر كاألمّب ٰبٓب 
ُب الضلع مركزان خشية من أف يقطعهم السيد عامر الداعي ُب عسكر كثّب يبقوف عند بكر 

رٞبو اهلل من كرائهم، ككاف السيد عامر رٞبو اهلل ُب مقفوز ا٢بصاف كاألمّب علي بن مشس 
الدين بن اإلماـ باؽ ُب موضع يسمى حجر الزكاتْب ُب عسكر معو من أىل كوكباف 

ٍب قصد األمّب سناف خشية من أف يقطعهم من ُب ثبلء من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ 
كمن بقي معو من األتراؾ كأىل كوكباف من ُب الطويلة من أصحاب اإلماـ ]فأخربىم[ يومان  
كامبلن، كقتل من الفريقْب كثّب، ٍب كثر األتراؾ ففضوا ما قدامهم فدخلوا ا٤بدينة، ككاف ُب 

ضع موضع يسمى القرانيع بالقرب من مدينة الطويلة رتبة من أصحاب اإلماـ كُب مو 
 يسمى القاىرة رتبة أيضان، ككانت طريق األتراؾ

الطويلة بالقرب من القاىرة كٓب يقدر أىل القاىرة على دفعهم مع كوف األتراؾ ٓب يتعرضوا 
ا٢برب بل جعلوا ٮبهم من كاف ُب ا٤بدينة من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ، ك٤با دخل 

ضعهم كٓب يقدر أصحاب اإلماـ عليو األتراؾ ا٤بدينة ا٫باز أىل القرانيع كا٫بصركا ُب موا



السبلـ على استخبلصهم حٌب خرجوا إٔب أيدم األتراؾ برفاقة كىم ٫بو ثبلٜبائة كعشركف 
رجبلن فسلموا ٓب يقتل منهم إال السيد ٧بمد الصادؽ من بِب سحلة أصابتو حجر ا٤بدفع 

[، 179ؽ/قبل خركجو، كاستقر األتراؾ ُب ا٤بدينة كاشتد عليهم ا٢برب كضاؽ األمر ]
كثبت السيد عامر رٞبو اهلل ثباتان يضرب بو ا٤بثل كيعجز عنو شجعاف الدىر، ككادت 

الطريق كا٤بواد تنقطع عن األتراؾ كنزؿ أىل القاىرة يومان فنهبوا طعامان كباركتان كرصاصان كاف 
 أىل كوكباف قد أرسلوا بو إٔب ٧بطة األتراؾ بالطويلة، ككادت أمور األتراؾ تضمحل كتنهار
ألهنم كانوا كاحملصورين ككانوا يقصدكف السيد عامر كأصحابو فما يرجعوف إال با٣بسراف 

كالذلة كالنقصاف، ككاف أىل مدينة الطويلة قد ىربوا عنها، كأىل حصن الطويلة قد 
تضعضعت أحوا٥بم كركت من طوؿ ا٢بصار فلم يقدركا يقوموا ببعض مؤف جند األتراؾ 

اـ، ٍب كقع خدع من بعض أىل ا٢بيمة الذين مع السيد فبقي األمر كذلك ٫بو تسعة أي
عامر مثل الشيخ ٧بمد البعبعي كغّبه من مشائخ ا٢بيمة بدراىم جعلت ٥بم من األتراؾ  
كثّبة ففارقوا السيد عامر ُب ٫بو ثبلٜبائة من أىل ا٢بيمة كعزموا ببلدىم كا٢برب قائمة، 

معو من مقفوز ا٢بصاف ُب بعض  فوىن بذلك أمر السيد عامر رٞبو اهلل كانكسر من بقي
 ا٢بركب، ككاف السيد عامر رٞبو اهلل ُب ذلك اليـو الذم كقع فيو

ا٢برب كا٥بزٲبة ُب سافوؼ كىو بالقرب من مقفوز ا٢بصاف، ككاف لو ىناؾ بيت يقف فيو 
كسرية، فاستشهد من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ ٫بو أربعة كعشرين رجبلن كتأخر السيد 

بل أىنم بقي فيو ٫بو ثبلثة أياـ كأحس بركة تلك الببلد كضعفهم فتأخر إٔب كمن معو إٔب ج
ببلد العة، ٍب كصل إٔب عند السيد مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن علي احملرايب إٔب ببلد 

 مسور، ٍب كصل اإلماـ عليو السبلـ كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب. انتهى.

 ]مقتل عامر بن علي[
ك٤با رجع السيد عامر إٔب السودة أنبو موالنا عليو السبلـ كقاؿ: ما ىذا التدبّب العاـ 

للمسلمْب أف ٘بتمع إلينا كٚبلي ٥بم جهات ا٤بغارب فعد إٔب جهة ا٢بيمة كنواحيها كاشغل 



صنعاء كما إليها كٓب يبق لو طريق إٔب جهات ا٢بيمة إال جهات ا٤بشرؽ من ببلد حاشد 
كخوالف، فأخرب٘ب كالدم رٞبو اهلل أف الرسوؿ ٖبطو يعِب السيد عامر إٔب كبكيل كببلد هنم 

مشائخ من خوالف كعلى ذىِب كإٔب ا٢باج مشس الدين، قاؿ: ٤با صار إٔب ببلد خوالف 
خرج ببلد اليمانية كقد سعى األشرار ٖبركج ٧بطة من صنعاء إٔب موضع يسمى الرفاص من 

ا٢بدا من خلفو كال علم للسيد عامر عادت بركاتو ببلد جهراف، ككذا الشيخ زيد بن أٞبد ك 
[ ا٢باج آّاىد مشس الدين فعارضهم ُب موضع يسمى ظبا من حوإب 180ّٔم كعلم ]ؽ/

دالج فأحرّٔم حربان عظيمان كىزمهم اهلل كخلص السيد عامر، ىذه من ركاية الفقيو الفاضل 
انتهى إٔب عاثْب كالتقاه صبلح بن علي الرببشي عن عمو الشيخ ٧بمد بن ا٤بهدم، قاؿ ك 

القاضي الشهيد علي بن يوسف ا٢بماطي رٞبة اهلل عليو كالشيخ ناصر بن راجح كخافا أف 
يطلبهما للمسّب معو كما أخرب٘ب أيضان الوالد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم رٞبو اهلل فاحتاال 

بّب بقاٮبا حٌب حٌب أخرجاه إٔب جهة ا٢بجر كأريا أهنما يلحقانو ٗبن معهما كرأيا من التد
كصل ا٢بيمة، فأقبلت إليو القلوب، كاجتمع إليو أىل ا٢بيمة ككاف قد حصل فيهم ا٣بلل، 
ككادت ا٤بغارب تفسد فاستدركها كتألف أىلها كرؤساءىا كتزكج منهم، ك٤با اجتمعت لو 
القلوب رتب أعلى ا٢بيمة كنواحي صنعاء كتقدـ بأىل ا٢بيمة إٔب ببلد جبل تيس حٌب 

 لكو ٝبيعان، كاستقر ُباستعاده كم

موضع منو يسمى بِب حبش كرتب مواضعان كاستقامت بينو كبينهم مبلحم عديدة كفيها 
قضايا كثّبة، ٍب أنو طلع نصف أىل ا٢بيمة كرؤساؤىم إٔب موضع يسمى ردماف بِب أسعد، 

كالنصف اآلخر يسمى ا١بالد بِب ا٢بلي، ككاف قد غلظ جند العجم ككثرت موادىم 
مع جنود ا٢بق لقلة ا٤بواد فحصل ُب السيد عامر عادت بركاتو حيلة من كحصل ا٤بلل 

بعض الظا٤بْب كما رأيتها مكتوبة ٖبط موالنا عليو السبلـ كىي أهنم أطعموه بنجان أك ٫بوه 
من مغّبات العقل حٌب ذىل عن التدبّب فحالت جنود الظا٤بْب بْب موضعو كبْب موضع 

ا٣بواص إٔب غيل أسفل من ا٤بوضع كٞبلوه إٔب  ٝبهور ا٢بيمة حٌب أخذ كقد ٞبلو بعض



 الظا٤بْب.
كأخرب٘ب القاضي آّاىد الرئيس ٰبٓب بن أٞبد ا٤بخبلُب قاؿ: كنت مع الذين ُب ردماف 
كعند الوالد فلما رأل الوالد كالشيخ سعيد ا١برمي شدة ا٢برب على السيد كخافوا عليو 

مع الوالد فلم يقبلوا مِب ، ككاف ا١بميع عولوا علي بالغارة كا٤بدد فقلت: غّبم كأنا أكوف 
ُب شدة من ا١بوع، فلما قربنا من السيد عامر كإذا با٣برب بالقبض عليو فأردنا الرجوع إٔب 

ردماف فإذا قد أحيط ّٔم فخرجنا ككاف ذلك من أسباب سبلمة اهلل لنا، ٍب رجعت ٧باطهم 
فوؽ ا٤بائة كالثمانْب منهم بعد ذلك على ا٤براتب فهزموىا، كقتل ٝباعة من أىل ا٢بيمة 

القاضي ا٤بكْب أٞبد بن ٧بمد بن عبد الرٞبن ا٤بخبلُب، كصنوه القاضي عبد الرٞبن ككلده 
[، كمن ا٤بشائخ سعيد ا١برمي كغّبىم كحصل ُب ا٤بسلمْب ىزٲبة عظيمة كادت 181]ؽ/

 الببلد ا٤بغربية ٚبتل.

أسركه كبقي ُب كوكباف ليإب يسّبة  كأما السيد عامر رٞبو اهلل فإف األمّب أٞبد بن ٧بمد ٤با
كبدا لؤلمّب أٞبد بن ٧بمد إرسالو إٔب عند سناف ال رٞبو اهلل باستدعائو لذلك، ككاف سناف 
ُب ٟبر من أعماؿ بِب صرٙب فلما كصل إليو أمر بو لعنو اهلل أف يسلخ جلده الشريف كأف 

ُب مقربة عامة ُب موضع يسمى  ٲبثل بو مثلة ما فعلها مثلو ُب مثلو رضواف اهلل عليو، ٍب دفن
 ٞبحمة قبلي ٟبر.

كيركل أف السيد سبلـ اهلل عليو ٓب يسمع منو ُب حاؿ ذلك صوت بل صرب كما ركم أف 
القاسم بن ٧بمد بن عبد اهلل النفس الزكية رٞبو اهلل ٤با لزمو ا٥بادم العباسي لعنو اهلل مثل 

 ليقتلنو قتلة ما قتلها أحد من قبلو بو بأف كضع على كل عضو نشاران كقد أقسم ال رٞبو اهلل
أحدان قبلو، فقاؿ عليو السبلـ: كاهلل ألصربف لك صربان ما صربه أحد قبلي أك كما قاؿ، فلما 

أف أتوا على أكثره قاؿ ا٤بلعوف: أرأيت ما فعلت بك؟ فقاؿ ما معناه: كٰبك لو تعلم ما 
 نا السيد عامر رٞبو اهلل.أعد ٕب ٤با فعلت، كما أعد لك ٗبا فعلت ،فكاف ىذا حاؿ موال

كأخرب٘ب حي سيدنا الفقيو العآب آّاىد العدؿ ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل ككذا حي 



الوالد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم أهنما ٠بعا من السيد عامر رٞبة اهلل عليو كثّبان يقوؿ كقد 
السلخ أك كما قاؿ، أخذ بأحد يديو على ذراعيو اآلخر: يا أصحاب، ىذا ا١بسد ٰبتمل 

 ككاف ُب السيد عامر رٞبو اهلل علو ٮبة.

أخرب٘ب القاضي شهاب الدين أٞبد بن عبد الرحيم بن أيب الرجاؿ أنو كصلهم قبل قياـ 
موالنا عليو السبلـ كىم ُب ظفار داكد لزيارة ا٤بشهد ا٤بقدس ا٤بنصور من شباـ كوكباف 

 علي من بِب زىّب ُب شوابة، قاؿ: فلما فاتفق ُب تلك األياـ حرب ما بْب عياؿ أسد كبِب
رأل ذلك رأيتو يهتز كيفرح كيظهر سركران فقلنا لو: يا سيد مالك من نفع ٗبا تراه؟ قاؿ: 

فرحت حيث يوجد ُب الزيدية من يقدر على ىذا ا٢برب مع شدة الظلمة كإذال٥بم 
 قاؿ.للمسلمْب فحيث يوجد مثل ىؤالء فهم نصرة إف شاء اهلل لقائم حق أك كما 

كيركل أف األمّب أٞبد بن ٧بمد ندـ على ٛبكْب العجم من السيد عامر كأف الوزير حسن 
 ال رٞبو اهلل أنب سنانان كخطأه كأظهر الرباءة من فعلو.

[ 182كأخرب٘ب من ٠بع أف األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا أخرب أنو ٠بع الوزير يلـو سنانان ]ؽ/
أ من فعلو، قاؿ: فأرسل من ينظر كيف القضية فوجد على ا٤بثلة بالسيد عامر كيلعنو كيترب 

السيد ُب حبس سناف حيان فعرؼ إ٭با يفعل الوزير إال ٗبا أمره األمّب كإ٭با يتسَبكا للعامة 
 } قاتلهم اهلل أٗب يؤفكوف، }كىيػىٍقتػيليوفى الًَّذينى يىٍأميريكفى بًاٍلًقٍسًط ًمنى النَّاًس فػىبىشٍّْرىيٍم ًبعىذىابو أىلًيمو

 يػىٍعلىمي الًَّذينى ظىلىميوا أىمَّ مينقىلىبو يىنقىًلبيوفى{ .}كىسى 

قاؿ السيد عيسى بن لطف اهلل: ككاف القبض على السيد عامر ُب النصف من شهر 
[ كسلخ ثبلثة فقهاء من بِب حيش، كذا 1599نوفمرب 4ٝبادل اآلخرة سنة ٜباف كألف ]

بلُب: أهنم من فقهاء ظفار ذكرىم اإلماـ عليو السبلـ، كقاؿ حي القاضي ٰبٓب ا٤بخ
مهاجرين إٔب ا٢بيمة ككانوا من خواص السيد عامر، كأهنم من أصحاب القاضي علي بن 
سعيد الظفارم السكوف ُب بلد ابن ذرة، كسلخ معهم جلد سعيد العزب من ركنة ثبلء، 
كلو يد ُب استئصاؿ ثبلء، كغزا عدك اهلل قبل القبض على السيد عامر من موضع يسمى 



٤بعسكر إٔب ببلد خيار فأخذ رؤكسان من الضعفاء كقبض على الفقيو الفاضل حنب ا
الشهيد ىادم بن حدقة كقتل كلديو، ٍب ٞبلوه رؤسهما حٌب كصلوا بو لعنهم اهلل إٔب عند 

طاغيتهم فسلخ جلده، ككاف من الصا٢بْب، ككاف الذم غزاه عن أمر سناف لعنو اهلل الشقي 
 هد ُب ٟبر ٗبا تقدـ ُب نصف رجب سنة ٜباف كألف.النقيب سعداف لعنو اهلل، كاستش

 ]موضع قرب السيد عامر بن علي[
كأما موضع قربه اآلف فإنو ٤با عاد موالنا اإلماـ عليو السبلـ من برط إٔب كادعة ا٣برجة 

األخرل كاتفق من ا٤ببلحم كا٢بركب كالفتح ما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب بعض ٝبلو، تقدـ 
قرب عمو رضواف اهلل عليو فأخربه رجل من بِب صرٙب كأنو حضر دفنو إٔب ٟبر ٍب سأؿ عن 

كدفن إٔب أعلى القرب حجران من غّب جنس حجارة القرب كجعل ٙبتها قرطاسان، فأخرب٘ب 
كالدم رٞبو اهلل ككاف حاضران أف اإلماـ عليو السبلـ استثبت الركاية ٍب تقدـ فوجد العبلمة 

ىب منو شيء كال كجدكا فيو رائحة كىو مسلوخ رٞبة فأمر بو فأخرج فوجده سليمان ٓب يذ
اهلل عليو ففتح فاه كرأل رباعيتو فبكى ٍب قاؿ: عمي كاهلل، عمي كاهلل، ٍب كفنو كصلى عليو، 

كتقدمت إليو كجوه حاشد كبكيل كل قبيلة تطلب أف يقرب عندىا فطلب منهم عليو 
ليو ُب قربانو ألجل طيبة نفوسهم، السبلـ ثيابان على أهنم ال ٱبالفونو كأف ٯبعلوا النظر إ

فقاؿ: أطلب منكم أف يقرب ُب صرح مسجد ٟبر ففعلوا فهو ىنالك مزكر مشهور رٞبو اهلل 
[[، 183تعأب، كفيو مراثو أثبت منها ُب ىذا ا٤بختصر الٍب أمر موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ]ؽ/

ا٤بنصور باهلل صلوات اهلل كسيد ا٤بسلمْب، ا٤بؤيد باهلل رب العا٤بْب: ٧بمد بن أمّب ا٤بؤمنْب 
عليهما كرضوانو أف يكتب ُب التابوت الذم على قربه كىي للقاضي العبلمة صفي الدين 

 أٞبد بن سعد الدين أطاؿ اهلل بقاه:
 أزائر ىذا القرب حييت زائرا .... كنلت بو سهمان من األجر قامرا

 سليل الكراـ الشم من آؿ أٞبد .... كمن كاف للدين ا٢بنيف عامرا
 كعم اإلماـ القاسم بن ٧بمد .... إماـ ا٥بدل من قاـ للحق ناصرا



 كمن شد أزران منو حْب دعا إٔب .... رضى ربو أكـر بذاؾ أزرا
 يقلده ا٤بنصور سيفان مهندا .... ككاف لو ُب كجو أعدائو شاىرا

 فجاىد ُب الرٞبن حق جهاده .... كباين من أضحى عن ا٢بق سادرا
 لو .... أعداؤه إف فاؽ األكائل آخرا ككأين لو من موقف شهدت

 إذا أكرد البيض الرقاؽ عدكه .... فركت رجيع القـو أٞبر صادرا
 إٔب أف أراد اهلل إعظاـ أجره .... ألف كاف يسعى للجناف مبادرا

 فمحصو باألسر ٤با تفرقت .... جنود لديو كاف عنها مثابرا

 م كاف آسراكخاف ظهّبان من كراه كخادع .... فأصبح مأسوران كك
 كٓب يرع فيو حرمة حملمد .... كلكنو ما زاؿ ُب اهلل صابرا
 أٓب تره ٓب ٘برب ضده .... كخاف عهود اهلل فيهم ٦باىرا

 تلقى الببل بالصرب إذ مثلوا بو .... تلقى مسركر ا١بناف مفاخرا
 أراه إلو العرش دار ثوابو .... كما كاف فيها للمنيبْب ذاخرا

  ربو .... فأكـر ٗبن أضحى لو اهلل آجرافلذ لو التمحيص ُب اهلل
 أعامر ىنئت ا١بناف كخلدىا .... كعيشان مريئان عند ربك ناظرا

 ٘باكر فيو جدؾ ا٤بصطفى الذم .... قفوت كمن آثارة كنت آثرا
 كتلقى أباؾ ا٤برتضى غّب ناكل .... عن ا٢بق مرضيان شكوران مصابرا

 ا٣بلد كالبدر زاىراكأمك تلقاىا البتوؿ كسيدم .... شباب جناف 
 يهنيك ذك العرش الكرٙب جزاءه .... كٲبليك أمبلؾ السماء بشائرا

 كيأٌب لك ا٤بنصور باهلل شاىدان .... بأف كنت با٤بعركؼ ُب اهلل آمرا
 كمن نكر تنهى كبغي كفاحش .... كأف ٓب تزؿ ُب العلم هلل ناشرا

 [184]ؽ/
 اهلل ذاكرا فبل تنسنا عند النيب كآلو .... ككن لذكم كد لدل



 فإنا على النهج الذم أنت عآب .... على منهج ا٤بنصور بدكان كآخرا
 إٔب ابن أخيك القاسم بن ٧بمد .... كمذىبو ندعو أصيبلن كباكرا

كما دلنا من منهج العَبة الذم .... ىو ا٢بق كالدين ا٢بنيف ببل مرا ٍب أمر أف يكتب ىذا 
ت كا٤ببلحم كا١بهاد الذم زلزؿ بو قاعدة كل ضريح العآب، األسد الضباـر صاحب ا٤بقاما

أفاؾ كظآب، عم اإلماـ ا٤بنصور باهلل أيب ٧بمد القاسم، كسيفو الذم سلو على أعدائو 
لنصرة ا٢بق ا٤ببْب الصاـر عامر بن علي إٔب آخر نسبو الشريف، كقد تقدـ نسبو ُب نسب 

 موالنا عليو السبلـ.

 []أحواؿ أىل ا٢بيمة بعد مقتل السيد عامر
نعم! ك٤با صح ألىل ا٢بيمة ما اتفق ٢بي السيد عامر اختل أكثر أىلها كرفع أىل النفاؽ 

ركسهم، كافَبقت ٝباعتهم فوصلت كتب األكلياء منهم إٔب القاضي علي بن يوسف 
ا٢بماطي رٞبو اهلل كىو إذذاؾ ُب شظواف من أعلى بِب مطر ٱبرب ٗبا كاف من الوقعة 

 العظمى.
ي خضر: ككنت حاضران فأظهر البشارة ٍب ٝبع من عنده كال زاؿ قاؿ الشيخ أٞبد بن عل

حٌب خرج من ببلد بِب مطر، كسلمو اهلل فلو عرؼ من حولو من بِب مطر ٤با حفظوا حق 
اهلل فيو لقرّٔم من صنعاء كا١برائر بينهم، قاؿ: فلما انتهى إٔب ا٢بيمة كصلت لو كالية عامة 

سبلـ ، ككاف خليفة حي السيد عامر بن عمو حي ُب ا٢بيمة كما إليها من موالنا عليو ال
السيد الرئيس صاّب بن داكد، فحفظ الناس كالببلد حٌب كصل القاضي ٝباؿ الدين رٞبو 

اهلل كتعاكنا على حفظ الببلد كا١بهاد فانتظم العمل بعض االنتظاـ، كساس ا١بمهور، كأىل 
كطرؽ ا٤بكائد، فهدـ القاضي دكر النفاؽ يراسلوف الظا٤بْب سران كيدلوهنم على عورات الببلد 

قـو كنكل بآخرين، كأعاف على ذلك أكلياء الدكلة اإلمامية من أىل ا٢بيمة، كاستقر ُب العر 
من ا٢بيمة ٧بل السيد عامر فبل زالوا يتعنتونو سيما قبائل ا٢بدب كما إليو فأخذ حذره 

يوف من أىل ا٤بكاف منهم، ٍب إهنم أخذكا من سناف ال رٞبو اهلل جعبلن على لزمهم كىم ع



كحفظوا عليو باب ا٢بصن كدارت ا٤بكاتبة إٔب سناف لعنو اهلل أهنم ٲبسكونو حٌب يصل 
إليهم كعرؼ القاضي ذلك فكتمو كطلب مشائخ األحبوب كبِب السياغ فأظهر أىل العر 
عدـ الرضى بقبائل األحبوب ال يتصلوف بو، كا٤براد ال يعاكنونو على ا٤بخرج كما عنده من 

 رالعسك

[ من يدفع بو شرىم فأرسل إٔب الشيخ آّاىد أٞبد بن صبلح بن ثامر كالشيخ 185]ؽ/
زائد السياغي كعيوف من األحبوب ركن إليهم أهنم يرقبونو ُب خربة سوداف قرية من 

األحبوب أعلى من العر ففعلوا، ك٤با حضرت صبلة ا١بمعة أمر بتغليق الباب الذم ىو فيو 
 لما فرغ من الصبلة ىو كأصحابو ٪با بنفسو .كأخذ من أمتعتو ما خف، ف

كأما أىل الفساد فلم ٰبضركا الصبلة كإ٭با ىم مشغولوف ٗبا داركا بو من الغدر كىم ُب هنار 
غّب ٧بَبسْب لظنهم أ٭با يطمع ُب ا٣ببلص إال ليبلن ، فلما فرغ من الصبلة ا٫بدر من الباب 

يل ا٥برب كالسرعة ا٤بفرطة فلم الذم يلي األحبوب، ككانت الصبلة قريبة من على سب
يشعركا ّٔم إال كقد خرجوا من الباب، فلما أغاركا كضربت األصوات إال كقد أ٪بدىم 

 األحبوب فآككىم كاستقاموا لو بعض أياـ قبلئل، كأما أثقالو كبعض خيلو فأخذكىا.
اف كأما السيد صاّب بن داكد رٞبو اهلل فكاف قد تزكج فيهم فبقي حٌب كصل العجم مع سن

لعنو اهلل كما سيأٌب كأخفوه ُب بعض ا٢بيمة ك٪با كتقدـ القاضي إٔب ببلد آنس كشغل من 
فيها من العجم كظهر عليهم بعض الظهور ٍب انتقض عليو أىلها فعاد إٔب جهات جبل 

عانز، كاستؤب العجم على ببلد ا٢بيمة كغّبىا كأخذكا الرىائن ٩بن يعرؼ كيقدر عليو حٌب 
لنسواف قاتلهم اهلل كالقاضي ٝباؿ الدين استخفى ُب جبل عانز كأكثر أخذكا عا٤بان من ا

أكقاتو منفرد عند خواص من أصحاب كالده رٞبة اهلل عليهما حٌب أىلك اهلل علي باشا  
كما سبق، ٍب تقدـ القاضي رٞبو اهلل إٔب ببلد آنس، ٍب ىـز كما تقدـ كبقي ُب آنس 

 ية إف شاء اهلل تعأب.كجهاتو حٌب يسر اهلل فتح مسار كحركبو اآلت



 ]أخبار ا١بهات القبلية كمعارضة عبد اهلل بن علي ا٤بؤيدم[
فصل: كلنرجع إٔب أخبار ا١بهات القبلية، كلنذكر منها مقدمة كإف كانت على غّب ترتيبها 

ُب األزمنة كقد ذكرنا حسن اإلجابة من غالب أرض اليمن ٤بوالنا عليو السبلـ كأف العشائر 
شافعية فضبلن عن الزيدية امتنعوا عن الظا٤بْب كأخرجوا كالهتم إٔب بطن ُب جيمع ببلد ال

اليمن األسفل الضعفاء ا٤بغلوب عليهم، فحصل من ىذا أف ببلد الشاـ كأعماؿ صعدة 
[ ُب صعدة، 186أكٔب كأقدر على النصرة فإهنم غلبوا على ببلدىم كحاصركىم ]ؽ/

النتقاـ من الظا٤بْب حٌب أ١بوىم إٔب كحصلت حركب ُب ببلد صعدة كقضايا كثّبة فيها كا
صعدة كاتفق ما اتفق ُب رحباف كقد تقدـ، كذكرنا أف السيد العبلمة عبد اهلل بن علي 

ا٤بؤيدم عارض حي موالنا اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ، ٍب موالنا عليو السبلـ كأف إمامتو 
سبق منهم من الشقاؽ  ٨بتلة كال إليها التفات من العلماء كأعياف ا١بمهور من غّبىم ٤با

لئلماـ ا٢بسن عليو السبلـ كلعدـ التوبة من ذلك كما تقدـ فكاتب الظا٤بْب، كركم عنو ما 
ال ينبغي أف يكوف من مثلو حٌب قاؿ: إف الَبؾ من أعوانو على اإلماـ عليو السبلـ كما 

 ة اآلتية:أشار موالنا ُب بعض الرد عليو، ككفى من الرد عليو قولو عليو السبلـ ُب القصيد
 ٤بن ا٤بنابر كالسيوؼ كسكة .... ا٢بآب بقراض حلمة نائم

يعِب إف كانوا عونك علينا فهبل خطبوا لك على ا٤بنابر كضربوا السكة با٠بك كسلوا 
سيوفهم لنصرؾ، كما أبعد ذلك فإهنم جعلوا لو جامكية آغا من أغواهتم ٧بلوؿ ٗبعُب كانت 

لٍب ىجا فيها موالنا عليو السبلـ ٓب أقف عليها، ٤بيت، كىذا غاية التهكم بو، كقصيدتو ا
كىذه مقدمة جواب موالنا عليو السبلـ على السيد ا٤بذكور أف قاؿ عليو السبلـ ٩با نقل 

من خط يده الكرٲبة الطاىرة ىذه صورة جواب على السيد عبد اهلل بن علي ا٤بؤيدم ألنو 
لغنا أف بعض الشيعة األتقياء من بلغنا أنو صار ٰبدث أشعاران أك قصيدة يؤذينا فيها، كب

أىل صبيا قد كفانا فأجاب عليو ٔبواب ُب قصيدة لو جوابان حسنان، كقد بينت أحوالو الٍب 
ىو عليها ُب ىذه األبيات ألنو من سيما ٞبى الظا٤بْب عادل اإلماـ أٞبد بن عز الدين 



ا٢بسن كبقي مع  كصار إٔب الظآب أٞبد بن ا٢بسْب ا٤بؤيدم، كأكل ا٢براـ كعادل اإلماـ
السيد أٞبد ا٤بذكور، ٍب صار بعد ذلك إٔب لطف اهلل بن مطهر كأكل ا٢براـ، ٍب ادعى 
اإلمامة، ككفدنا إليو إٔب الواديْب بالشاـ فسب اإلماـ ا٢بسن كالعلماء األبرار، كاألتقياء 
األخيار، كأطنب ُب مدح الظلمة كمن خالطهم كأنا أ٠بع كصار يفتخر بأقواؿ ا٢بساب 

ذبة كأنا أ٠بع، ٍب إنو فعل معنا الذم ال ٱبفى على الناس مباينة أىل ا٢بق كميلو إٔب الك
الظلمة، ككتب إٔب سقا ٗبأخوذ صعدة يذكر فيو أف اهلل يقيم الدين بقوة األتراؾ فأطلع عليو 

بعض علماء آؿ ا٤بؤيد كنقلوا لفظو إٔب حوامي كتبهم كأرسلوا بذلك إلينا كالسبلـ، كىذه 
 [ أنشأىا عليو السبلـ:187ٍب ]ؽ/القصيدة ال

 عجبان ٤بن يدعي ٕبرب عآب .... يدعو ليطفئ نور رب عآب

 إف تأتو بشرل العلوج فبشر .... ككأنو قد حاز غنم الغاٖب
 كيقوؿ إف الَبؾ من أعوانو .... ُب حرب عدؿ باإلمامة قائم
 كيقوؿ أف ا٢بق ُب عشماهتم .... كفعلهم فعل الكفور اآلٍب

 قناة دين اهلل من .... تقوٲبها ظلم الغشـو الظآبكيقوؿ أف 
 كبذم الفواحش كا٣بمور قيامها .... كبذم اللواط كطمس نور معآب

 كبعز مبتدع أثيم فاسق .... كبقتل ٧بَـب كمثلة غاشم
 ٤بن ا٤بنابر كالسيوؼ كسكة .... ا٢بآب بقراض حلمة نائم

 نجيب الفاطمقد طردكه ُب الببلد كأبعدكا .... لوال مغامرة ال
 يا قائبلن قد حاز خّب غنيمة .... لوال قيامي ٓب يج بغنائم

 أفطالب الدنيا الذم من شأنو .... صرب الكراـ على الببلء ا٤بتفاقم
 كعلى ا٢بركب ا٤بضرمات بنارىا .... كيشبها ُب ا٤بأزؽ ا٤بتبلحم

 أـ طالب الدنيا الذم عادتو .... يؤذ األئمة من زماف قادـ
 لك من أضدادىم .... ليناؿ شيئان من كيب مظآبكٰبب أىل ا٤ب



 كمسآب للظا٤بْب كما ترل .... كلقائم با٢بق غّب مسآب
 كتراه يشمت بالشهيد كعامر .... كلعامر فوز بظل دائم

 كالرب من آؿ األشل فيوسف .... رزؽ الشهادة ال ىنات ا٢باـر
 كلقد علمت كقائعان من عامر .... أفنت عصاة أعارب كأعاجم

 كيقوؿ قوؿ الزكر أحدث قاسم .... حدث كما حدث أتى من قاسم
 إال ا٢بركب ا٤بفنيات من العدا .... خيبلن فعاؿ مصابر كمناقم

 بإعانة البارم كفضل ٧بمد .... كٔباه حيدرة كشيمة ىاشم
 كالصرب ُب البأساء كالضراء معان .... كالصرب حْب البأس صرب العاـز

 كتقى كخوؼ اهلل أصل مكاـركمكاـر دين كعلم نافع .... 
 ك٧ببة لقتاؿ غاش غاشم .... كببغضو لفعاؿ عادو غاـر
 كبوارؽ كصواعق ببنادؽ .... كسوابق كبيارؽ كصواـر

 [188]ؽ/
 كقبائل أفنت عساكر ظآب .... كعساكر مثل األسود ضراغم

 خل الوقائع كا٢بركب لباسل .... ثبت ا١بناف شديد بأس باسم
 ليتهم .... فبغى ا٢بسود على سرل كأكاـركخيار أىل العدؿ قد ك 

 لوال اشتغإب با٢بركب كأىلها .... لوجدت نفسك لقمة لبلقم
 ال تلبس ا٢بق ا٤ببْب بباطل .... فالعمي تدرؾ صوت زـؤ الزائم

 إف كنت تبغي ىدـ دين ٧بمد .... فأنا ا٤بريد أقيمو بدعائم
 بعزائميأك كنت ٚببط ُب غيابة بدعة .... فأنا ا٤بزيل ظبلمها 

 ٗبشيئة اهلل القوم كعونو .... كبرغم أنف معاند كمراغم
 بعد الصبلة على النيب ٧بمد .... العاقب الرسل الكراـ ا٣باًب
 كعلى كراـ اآلؿ آؿ ٧بمد .... سفن النجاة لكل ناج سآب



ك٩بن رد على السيد ا٤بذكور السيد العبلمة ٝباؿ الدين علي بن صبلح العبإب جزاه اهلل 
 :خّبان 

 سحقان ٤بن يدعي ٕبرب عآب .... كيريد طمس مآثر كمعآب
 يشرم بآم اهلل شيئان تافهان .... كيبيعها حينان ببخس دراىم

 كإذا أتتو بشارة من كافر .... فسركره منها سركر القادـ
 قرأ الكتاب كليس يرعى حقو .... ىذا لعمر اهلل مثل العادـ

 مان كاإلماـ القاسمكمن العجائب أنو ُب زعمو .... أمسى إما
 شتاف ما بْب الثريا كالثرل .... ما من بُب يومان كمثل ا٥بادـ

 قد كاف قبل قيامو ُب بيشة .... دىران يعيش ّٔا كعيش ّٔائم

 كأراد غزك الَبؾ منها قاصدان .... حربان فردكه بأنف راغم
 ٤با أتى ا٤بنصور باذؿ نفسو .... هلل ال يهول ىدك الطاغم

 آؿ ٧بمد .... كأكاـر من شيعة بصواـركأعانو أخيار 
 أفُب العصاة ّٔا كثل عركشهم .... كسقاىم بالسيف مر عبلقم

 خرت لو قلل ا٢بصوف سواجدان .... كأتاه كل معاند كمسآب
 أضحى يقوؿ لو ا٣ببلفة دكنو .... أ٨بالط أـ ذا كضغث ا٢بآب

 كيف اإلمامة عندكم كشركطها .... أـ كيف يعرؼ عادؿ من ظآب
 [189ؽ/]

 قد كنت تكذب لؤلناـ بكذبة .... حٌب انكشفت ٥بم بكفر الـز
 كاليت أىل الكفر كالفعل ا٣بنا .... كتبعت سنة آٍب عن آٍب

 ىذا كتاب اهلل ٰبكم بيننا .... ٍب ا٢بديث ككل حرب عآب
 آثرت نصرة ىندىم كيزيدىم .... كمرقت من دين النيب ا٥باشم

 ٌب لعامرنا كبغض القاسمكمن العجائب سبو من عنده .... تأ



 لوال اإلماـ كعمو يا جاىل .... ما كنت ُب تلك الديار بنائم
 أما الشهادة إهنا هنج األكٔب .... سلكوا السبيل إٔب الصراط القائم

 أين ا٢بسْب كأين زيد بعده .... أين األئمة بعده يا ال ئمي
 كلقد كصلت إليهما متذلبل .... مستسلمان لؤلمر بْب عوآب

 انسللت إٔب العلوج بسرعة .... كنزلت منزلة اللئيم ا٣بادـ ٍب
 كرىنت ابنك منهم ُب صعدة .... لفضائح كمناكر كعظائم

 مهديكم قد صار من أغواهتم .... كإمامكم ُب يسنم كالسائم
 ىذم الفضيحة كالنقيصة عاجبلن .... ٍب الندامة ُب ا٤بقاـ الدائم

 نا ا٤بنصور حتف ا٥بادـإف كنت تبغي ىدـ دين ٧بمد .... فإمام

 من جوده عم األناـ كعدلو .... كالعلم منو كزاخر متبلطم
 ٍب الصبلة على النيب كآلو .... ككصيو كالسيدين كفاطم

 
 ك٩بن رد عليو أيضان السيد العبلمة ٝباؿ الدين صاّب بن عبد اهلل الغربا٘ب جزاه اهلل خّبان:

 ين ا٢بنيف مصادـأال أيها العادم كللخّب عادـ .... فعالك للد
 أٙبسب فيما قلت سآب .... عن اإلٍب ال بل أنت ال شك آٍب

 كلو كنت من أىل الديانة كالنهى .... ٤با قلت أف الشرع بالَبؾ قائم
 فإف قلتو عن اعتقاد فأنت ُب .... تعاطيك أىداب ا٣ببلفة كاىم

 كإف قلتو مينان فقد صرت ظا٤بان .... كليس يناؿ العهد من ىو ظآب
 ينئذو أبطلت دعواؾ أمرىا .... كٓب يستمعها بعد ذا منك حاكمكح

 كأرداؾ عن مرقاهتا فعلك الذم .... ىويت بو كاستأسرتك العظائم
 كأزرل بك البغي ا٢بديث كحرمة .... عظيم كم أزرل بك ا٤بتقادـ

 [190]ؽ/



 كأما الذم قد نلت منو تعديان .... فقاـ ّٔا حقان كأنفك راغم
 ن آؿ أٞبد .... كأتباعهم الطيبوف األكاـركعاضده السادات م

 ككاف ٥با أىبلن بكل شركطها .... كإف ظن ظاف أك توىم حآب
 خليقان ٗبا قد قيل ُب جده الذم .... بو فخرت آؿ الرسوؿ كالفواطم

 كلو أنو نأل ا٤بنادم ٗبكة .... كبطن مُب فيما تضم ا٤بواسم
 لناس ال شك قاسممن السيد السباؽ ُب كل غاية .... لقاؿ ٝبيع ا

 إماـ أقاـ ا٢بق بعد اعوجاجو .... كبدد من ناكل كإف الـ الئم
 ككاف عليك الشكر للصنع إذ بو .... أمنت كقببلن أنت ُب األرض ىائم

 فدع ىذران كاقعد ٔبهلك خاسئان .... فبل يستوم غي جهوؿ كعآب

 كمن باين العاصْب طوؿ زمانو .... كمن ىو ألرباب الفسوؽ متاخم
 ن سارت السادات ٙبت لوائو .... كمن ٓب ٯببو إال السمهرم ا٤ببلـزكم

 كأىل آغة األتراؾ يصلح داعيان .... إمامان كقد ساكاه عبد كخادـ
 كيكفيك ما أحدثت خرابان كأنو .... ٤با رمت من ثدم ا٣ببلفة فاطم
 كإظهارؾ البشرل على قتل عامر .... عليك لك الويبلت قيد مآٍب

 س الضيغم الذم .... لو صوالت ُب العدا كمبلحمأسرؾ قتل الفار 
 فكم نازؿ الباغْب ُب كل ماقط .... كسيقت لو ٩با حوكه غنائم

 لئن ضحك الشا٘ب ٤بهلكو لقد .... بكت منو أعراب العدا كاألعاجم
 كإف خفيت أعبلمو بعد موتو .... فقد ظهرت ُب ا٢بق منو معآب

 د ٥بذا الثأر يوجد ناقمفبل تشمًب فالقتل ال ينقص الفٌب .... كع
 كما ىذه الدنيا يناؿ ّٔا العبل .... إذا ٓب يكن للمرء فيها مكاـر

 كما الفخر إال للذم أظهر ا٥بدل .... كزاحت ظبلمات بو كمظآب
 كفرؽ ٝبع الَبؾ ُب كل كجهة .... فشملهم ماداـ ال يتبلءـ



 ٓبكمهما بقي فالكسر منجرب كما .... رأم سآب ُب الناس فالكل سا
 كهلل ألطاؼ إليو خفية .... على قدر عـز ا٤برء تأٌب العزائم

 فيا طالبان شيئان لغّبؾ نفعو .... أسكراف ُب دعواؾ أـ أنت نائم
 ركيدؾ ال تعجل فدكف مرامو .... رماح كأسياؼ حداد صواـر

 [191]ؽ/
 كخيل كأمثاؿ العساؿ شرب .... عليها من األبطاؿ أسد ضراغم

 ت بتوبة .... نصوح فقد أردتك تلك ا١برائمإذا ٓب تدارؾ ما أتي
 كصلى إلو العرش خّب صبلتو .... على ا٤بصطفى من خاطبتو البهائم

 كعَبتو من أكجب اهلل حبهم .... كطهرىم مهما ٮبلن غمائم

 ك٩بن رد عليو أيضان السيد ا٤بهدم بن إبراىيم بن جحاؼ على النحو ا٤بتقدـ:
 هجنان لقيامو ُب العآبياذا ا٤بسفو لئلماـ القاسم .... كم

 كأتى بقوؿ فيو كل خرافة .... ٧بشوة ألفاظو ٗبآٍب
 إف كنت تبغي نقصو ٔبهالة .... ٙبيي ّٔا بدع ا١بهوؿ الظآب

 كلسوؼ ٙبصد ما زرعت ك٘بتِب .... غرس ا٤بآٍب بالعذاب الدائم
 قد كنت قدمان ُب الزماف ٧باربان .... إلماـ حق قبل ىذا قائم

 خذالنو .... كأعنت كل معاند ك٨باصم فحسدتو كسعيت ُب
 كبغيت جوران طالبان كيد الذم .... أردل العدا بأسنة كصواـر

 القاسم ا٤بنصور أفضل من دعا .... كأزاؿ ٬بوة كل ضد غاشم
 كاهلل لوال دعوة ا٢برب الذم .... قد ساد كل أعارب كأعاجم

 ائمما نلت شربان ُب الببلد كإ٭با .... قد كنت أحقر من غريب ى
 إف كنت حقان لئلمامة تدعي .... فعبلـ صرت مواليان ألعاجم
 كإذا أتتك من األعادم فرحة .... فكأ٭با قد حزت غنم الغاٖب



 إف الفواحش كاللواط كسكره .... ُب بيت ابنك ظاىر ُب العآب
 كتقوؿ جهبلن منك أنك قائم .... كإٔب رضى الرٞبن لست بقائم

 ل أنت أكؿ خاذؿ للقائمىيهات ذاؾ إف ذاؾ باطل .... ب
 إف اإلماـ ىو الذم نعش ا٥بدل .... كأباد كل ضبللة كمآٍب

 كأزاؿ أرباب ا٤بظآب كا٣بنا .... بشوازب كبنادؽ كخواذـ
 قد جرع األعداء ٠بان ناقعا .... فلكم لو من سطوة كعزائم

 أضحت فضائلو تزيد على ا٢بصى .... بخو لو من قسورم ىاشم

 ص الذم .... قد حاز كل ٧بامد كمكاـرياذا ا٤بريد ٔبهلو نق
 أعجبت أف قتل ا٤بظفر عامر .... كخذلت من كلم النجيب الفاطم

 [ أك ما علمت بأف ذلك مفخر .... للضيغم األسد الشجاع الغاٖب192]ؽ/
 إف الشهادة ُب األناـ عزيزة .... كينا٥با مركم ا٢بساـ القاصم

 ماء ضراغمما مات منا سيد ُب بيتو .... كبل كال طلت د
 قد كاف يشعل للحركب نيارىا .... كيشبها ُب ا٤باقط ا٤بتبلحم
 كلكم لو من موقف أسر العدا .... كلكم لو من مآثر كمعآب

 كأذاؽ أرباب ا١بهالة كا٣بنا .... كأس ا٢بماـ بأ٪بد كهتائم
 تاهلل إف فجع الزماف بعامر .... كبسادة مثل البدكر أكاـر

 ائمان .... كعلوا ذكرو باقيان ُب العآبفلقد شركا رٕبان عظيمان د
 فبفيك ترب األرض يا متبجحان .... بفعاؿ أعداء النيب ا٥باشم

 ىذا ىو الكفر الصريح بعينو .... تبان لقولك يا شبيو أناعم
 خل الفخار ٤بن غدا أىبلن لو .... كأفق من ا١بهل ا٤بضل ا٣باـز

 سود الشاًبكإذا بقي ركح اإلماـ فإنو .... كاؼو إلىبلؾ ا٢ب
 يا ربنا فاحفظو عن كيد العدا .... كانصره بالفتح ا٤ببْب البلـز



 ٍب الصبلة على النيب كآلو .... ما الح برؽ من كرٙب غمائم
 

 كمن رد عليو أيضان السيد صبلح بن عبد ا٣بالق ا١بحاُب رٞبو اهلل تعأب:
 درؾ ا٤بُب بنفوذ عـز العاـز .... ال باألما٘ب كا٢بماـ الدائم

 صفا السريرة علة الطوع الذم .... داف األناـ بذلة للقائمك 
 كاهلل يعطي ملكو من شاءٓب .... يك ربنا فيما قضاه ظآب

 كأحق من كٔب الورل من ٮبة .... أمضى من الذكر ا٢بساـ الصاـر
 عزماتو ما إف يفل غرارىا .... ٤بع الصواـر ُب الغبار القاًب

 .. بثبات ذم حنك ذكي حاـزتبدم الوقائع ُب العدا كتعيدىا ..
 تسطو بقاض ُب الكريهة قاضب .... ُب كف عاص للمعادم عاصم

 خص العدا بصياؿ ليث خادر .... كرنا الوٕب بلحظ طرؼ راحم
 كؤل ا٤بوإب مثل ما كلم العدا .... أحسن بو ما بْب كاؿ كآب

 كأيب ٧بمد اإلماـ القاسم الػ .... ػمنصور ىل أحد يكوف كقاسم
 [193]ؽ/

 من ذا فقا عْب الضبلؿ كٓب يكن .... لّبده ُب اهلل لومة الئم
 من خاض ٕبر ا٤بوت أسود مزبدا .... فاجتاز فوؽ أذية ا٤بتبلطم

 من فارؽ األبناء ال لغضاضة .... سبعان ككاف ٦باكران ألراقم
 كلو الكرامات الٍب شهدت لو .... بالفضل عند ٧بارب كمسآب

 . كيطوؿ شرحان عند رقم الراقم٩با يفوت ا٢بصر عد عشّبة ...
 أكَب األناـ بذمة كأخصهم .... بالعفو عن جاف أتاه كجاـر

 لىب لدعوتو كجوه أكابر .... كسعى بطاعتو سراة أكاـر
 من سادة ٪بب كقادة شيعة .... من فاضل كرع كحرب عآب



 ٩بن عنا بظهور كصف صفاتو .... عن كصفو للغافل ا٤بتناـك
 يس كجاىدكا .... ُب اهلل كل حليف فسق آٍب]بذلوا النفائس كالنف

 ما ٮبهم إال جهاد عدكىم .... ال القدح ُب ا٤بؤب الرضي من ىاشم
 ٯبدكف طعم ا٤بوت ٙبت ركأّم .... أشهى من األذل ا٤بشار الطاعم

 إذ كاف كضع ا١بد ٙبت ا٢بق مػ .... ػحض العز ُب العقل الصحيح السآب
 يسنم ٗبقاؿ الح الئم كلقد خىب عجبان دىر أتى .... عن

 ٰبصي الفضائل ُب عديد مثالب .... كيقوؿ مدحان ُب طريقة شاًب
 إذ مصرع عامر مستشهدان .... عيبان كثلمان ُب اإلماـ لثآب

 كزرل على عم اإلماـ ٗبثلو .... سقيت ّٔا كىوت علوج أعاجم
 كٕبمزة مثلت قريش مثلو .... ظل الرسوؿ ٥با بقلب كاجم

 يشق لعمو .... قرب التحشر من بطوف قشاعم إذ كاد غيظان ال
 كلنسوة األنصار عرض بالبكاء .... فبكينو حزنان بدمع ساجم
 فبمثل ذا أضحى التبلئم ُب النبػ .... ػوة كا٣ببلفة طاىران ٤ببلئم
 فاعجب ٗبنتقص إماـ زمانو .... بفضائل كخصائص كمكاـر

 صح ا٣بادـكدعا األناـ إٔب قتاؿ معاشر .... رىن ابنو فيهم لن
 كىو الذم كناه با٤بهدم من .... آؿ الرسوؿ لسّبة كمبلحم

 كخزعببلت ٝبة كعجائب .... كعبلمة فيو بزعم الزاعم
 فغدل ابنو للرـك يعنو ساجدان .... طوعان كٱببط ُب فنوف مآٍب

 [194]ؽ/
 كيقـو جاعل مرفقيو ٚبشعان .... من فوؽ كف أبرقت كبراجم

 .... ىيهات ما بافو يكوف كهادـ أفهذه ٠بة الدعاة إٔب ا٥بدل
 شتاف بْب مسعر نار الوغى .... ُب ا٣بافقْب كبْب جاثو جاٍب



 كعلى ٧بمد النيب كآلو .... خّب الصبلة مع السبلـ الدائم
ك٩بن رد عليو أيضان السيد العبلمة مشس الدين أٞبد بن ٧بمد بن صبلح الشرُب عادت 

 بركاتو:
 كىول بإجراـ الردل من ناقم[يا من تردل خاكيان من قائم .... 

 كجرت لو ُب الغابرين مقالة .... شنعا فاضحة لو ُب العآب
 بيناه منتحل الديانة كا٥بدل .... ُب زم ذم نسك كصورة عآب

 كيرـك ٫بو خبلفة كرئاسة .... كنزاىة كشهامة كفخائم
 إذ خر ُب نفق الشقاكة ىاكيان .... كا٤برء يهلك حيث ليس ٕباـز

 دنيا الغركر كنفسو .... ُب ِب ٕبر زاخر متبلطمٝبحت بو ال
 كرأل بعْب ضاؿ ما عميت عمى .... كرأل لذيذ مشارب كمطاعم

 ُب زخرؼ الدنيا كسحت طعامها .... كالشر أٝبع من مطاعم طاعم
 فسرل ألرباب الضبلؿ كمن طغى .... أرباب كل كبائر كعظائم

 كمآٍب كأتى العلوج أقادىم أكالده .... ُب فعل كل رذيلة
 أىل ا٣بمور كقـو لوط كاألكٔب .... انتهكوا حدكد شرائع ك٧باـر

 كتقمص البغي ا٤ببْب مشمران .... ُب زم كفار ظلـو آٍب
 كشرل بدين اهلل جل جبللو .... كرضاه دين خوارج كأعاجم
 كيقوؿ من ٞبق ىم أعوانو .... ُب حرب خّب إماـ حق قائم

 ات ىلك كيلو من ىائمحٌب تورط ُب الضبلؿ كىاـ ُب .... غمر 
 ٍب اجَبل زكران لشتم إمامو .... ككما مضى من فعلو ا٤بتقادـ

 كيقوؿ ُب األشعار أحدث قاسم .... سوءان كما حدث أتى من قاسم
 إال ا٢بركب ا٤بضرمات على العدا .... الناقمات لكل عاد ظآب

 من جرع األعداء ٠بان ناقعان .... ُب كل ماقط مضـر متبلحم



 اللقا كصواـر .... كرداة حرب مقدمْب بقاصم بأسنة عند
 [195]ؽ/

 كبنادؽ ٙبكي الرعود قواصفان .... كرصاصها حتف العدك الفاحم
 كشوازب كالشهب هتول ُب ا٥بول .... رصد ا٣بطاطف خطفة من راجم

 ٰبملن كل فٌب ىزبر أركع .... ثبت ا١بناف لدم الوقائع باسم
 بلء كذا مدع كذات مراـزسل عنو ذات السود أك أسنافهم .... كث

 ٚبربؾ عن نبأ يقْب أهنا .... سقت العدك ّٔا كؤكس عبلقم
 كلكم لو من كقعة مشهورة .... كعزٲبة موصولة بعزائم

 شكرت ٥با الطّب ا٤بظلة ُب ا٥بول .... كالوحش حسن صنائع كنعائم
 ذاؾ اإلماـ القائم الرب األغر .... اليوسفي ا٥بامشي الفاطمي

 ر من شهدت لو .... بالسيف زىر عوآب كعوآبالقاسم ا٤بنصو 
 من سارت السادات ٙبت لوائو .... ُب طاعة ا٤بلك القدير الدائم

 كإذا أراد اهلل نشر فضائل .... كبت ا٢بسود بغيضو ا٤بتزاحم
 كتراه يشمت حْب يذكر عامران .... أبعامر يبغي الشماتة يا عمي

 قل الكبّب ا٥بائمثكلتك أمك أين عقلك ىائم .... ال خّب ُب ع
 أين الوصي كأين سبطاه معان .... أـ أين من خاض الوطيس إذا ٞبي

 زيد كناقم ثاره من بعده .... ٰبٓب ا٥بزبر كيالو من ناقم
 كأئمة سبقوا على منهاجهم .... شادكا منار الدين فوؽ دعائم

 كٞبوه عن أىل ا٥بول بصفائح .... كبأنفس عند اإللو كرائم
 ارو للبقا .... كجوار رٞبن رؤكؼ راحمباعوا نفوسهم بد

 قتلوا بأيدم الظا٤بْب كشردكا .... راضْب بْب مهاجر كمهاجم
 كالقتل ليس بشْب ذا كرـو كال .... ىو كاىن منو سليل أكاـر



 كبذاؾ قد زىرت مفاخر عامر .... كالنّبات لقاعد كلقائم
 عم اإلماـ الفذ خّبمناصر .... كمعاضد كمصاكؿ كمصاـر

 م البيض الصواـر كالقنا .... علقان عبيطان من بطوف غواشممن أطع
 كلو ٗبقفوز ا٢بصاف معارؾ .... نيحت حتوؼ مصاكؿ كمسآب
 كلئن ثول ٙبت الثرل فلقد ٠بى .... ٗبآثر ُب ا٤بكرمات ركاسم

 ما ذا تعيب من اإلماـ كعمو .... حجر بفيك سول عبل كمكاـر
 [156]ؽ/

 .... بفعل بلعم ُب الزماف القادـفاقعد بغيك خاسئان أنت ا٢بقيق 
 كدع التشدؽ باإلمامة إهنا .... مثل السناء لناظر كلراقم

 أك يصلح اآلغة ا٤بقدـ ىاديان .... أك كاشف ٥بج ٔبمع دراىم
 دعها ٤بن ٝبع الفضائل كالندل .... كالعد منو شامل لعوآب
 كالزىد كالعلم الغزير ك٪بدة .... كالرأم عند تقاحط كتقاحم

 كنت أكٔب يا جهوؿ بشكره .... فالكفر ٱببث رغد عيش ناعمقد  
 إذ كنت ٧بتجران ذلوالن خائفان .... بالواديْب كغوره ا٤بشائم

 فبفضلو جئت ا٤بناكب آمنان .... أقبح بذا أقبح بذا من كاًب
 فاهلل يرعى للشرائع حقو .... كيدٙب مهجتو بعز دائم

 ة كشجو حبلقمما داـ فهو حتوؼ كل معاند .... كشجاؾ أفئد
 كاهلل ٱبتم بالرضى أعمالنا .... كا٤بؤمنْب كتوبة للنادـ

 ٍب الصبلة على النيب كآلو .... ما غردت ُب األيك كرؽ ٞبائم
 

 كللقاضي األفضل ٝباؿ الدين علي بن يوسف ا٢بماطي رد عليو أيضان:
 عجبان لبدر التم غّب مشائم .... كالكلب ينبحو لشـؤ الشائم



 ة من ىرة العػ .... ػمى فنكر صوت ذا ا٤بتشائمماذا عليو نقيص
 لوال سناه ٤با تعدل حشة .... كٞبى ا٢بمى كأتى بصيد ناعم

 كالزاخر التيار ليس تضّبه .... تقطّب بوؿ ملتقى ا٤بتبلطم
 كشيبة ذاؾ من أتى ٗبكاذب .... كمعائب كمثالب كمثآب
 كشهادة زكر كّٔت منزه .... كتبجح بفعاؿ غاش غاشم

 ا حطان لرتبة من لو .... ُب آّد كالقداـ عشر قوادـيبغي ّٔ

 تاج ا٤بفاخر بدرىا كٝبا٥با .... طود األماف من ا٥ببلؾ العاصم
 ذم الفضل كالشرؼ الرفيع على الورل .... القاسم منصور عدؿ حاكم

 خّب األناـ مواصبلن كمصارمان .... تبان ٤بنتقص عبله ككاًب
 امد كمكاسب كمكاـرشهدت لو أعداؤه بفضائل .... ك٧ب

 ككقائع ٞبد الصنيع لرّٔا .... أكس كزجر ثعالب كقشاعم
 كاهلل قد أعطاه كل كرامة .... كأحلو ُب آّد برج نعائم

 [197]ؽ/
 كإذا ا٤بهيمن مادح كمفضل .... فعبلـ ٯبزع من لئيم الئم

 كا٢بسن يعلم من كضاعة ضده .... كا١بد يعرؼ من كبلـ الكآب
 و متشاغبلن .... بسباب كارث النيب ا٥باشميا جاىبلن بعيوب

 رفثت ٲبينك مايسوؾ نشره .... يـو ا٢بساب على رؤكس العآب
 ٓب يلق عيبان لئلماـ كعمو .... إال الشهادة ُب سبيل العآب

 ثكلتك أـ إذسخرت بعامر .... إف ناؿ خّب مقاصد كمقاسم
 ليست ببكر من أيب بكر كال .... ىي من أيب جهل ٔبهل الـز

 لكنها عوف كأبكار لو .... ُب نقص آؿ ا٤بصطفى من قادـ
 متهاكنان ٕبقوقهم متجاريان .... بعقوقهم تعسان لو من ناقم



 متوليان حزب الضبلؿ مواليان .... ليناؿ سحت مطامع كمطاعم
 كٰبرؼ القرآف عن إيراده .... كٰبل كل كبائر ك٧باـر

 بش كأعاجمفعسى ّٔا رب السموات العلى .... ٥بول نفوس أحا
 ىذا سجاح األخرين بعينها .... فلقد أتى بعظائم كىظائم
 ال ٙبسنب يا شا٨بان ٔبنونو .... ك٧ببة الدين ا٢بنيف مصادـ
 ليس اإلمامة بيلها بتشدؽ .... كتفهيق كركو كنصب عائم

 كتزين للناظرين بزينة .... كطريف ملبوس كعقد ٛبائم

 دع آثيم ظآبإف اإلمامة للذم نعش ا٥بدل .... ليت ٤بب
 كشركىا عدؿ كعلم نافع .... كشجاعة عند التقى صواـر

 فأقعد ٔبهلك خاسئان ككما يرل .... األعدا فأنظرىا بطرؼ قاًب
 كمن العلي سبعْب عامان فاقَبب .... إف شئت تشبو عبد عند القاسم

 تسعى ٥با ٖبصائص كمآثرو .... كتركمها ٖبسائس كمآٍب
 .... عند األناـ كعند رب راحمكإذا أردت بأف تكوف ٧بببان 

 فتدارؾ الفسق الصريح بتوبة .... كتوؿ حزب ا٤بؤمنْب كسآب
 من قبل مزدلق كليس لو لعا .... كالرجل ينطق عن لساف باكم

 ٍب الصبلة على النيب كآلو .... كعليهم أسِب السبلـ الدائم
 

[، 198لببلغة ]ؽ/انتهت القصائد ا٤بوجودة ُب الرد على السيد ا٤بذكور، كفيها من ا
كالفصاحة كا٢بجج النّبة ماتليق ٗبعارؼ قائليها كعلومهم الزاخرة، كصحة عقائدىم 

الظاىرة، كٓب أقف على شيء من قصائد السيد عبد اهلل كإ٭با ُب أكؿ قصيدة من قصائده 
 قولو:

 حدث أٓب بنا أتى من قاسم



 
صل إٔب موالنا عليو السبلـ  كأقاـ ىذا السيد عبد اهلل ُب يسنم كقراضة مدة، )ككاف قد( ك 

كما ٠بعت من الوالد السيد ٧بمد بن ناصر الغربا٘ب ككما أشار إليو السيد ٝباؿ الدين 
 علي بن صبلح العبإب ُب قولو:

 كلقد كصلت إليهما متذلبلن .... مستسلمان لؤلمرين عوآب
 

إليو، كال أدرم ]أراد كصولو[ إٔب ىجرة ]فإنو كصل إٔب اإلماـ عليو السبلـ[ شهارة كأحسن 
ىل تاب ُب تلك ا٤برة أك غّبىا، فقد ٠بعت من بعض كلده التوبة، ك٠بعت من غّبه كذلك 

 كاهلل غفور رحيم، نسألو التوبة كال ٰبرمنا قبو٥با كالتوفيق إليها، آمْب.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: إف دعوة السيد عبد اهلل ُب سنة ثبلث أك أربع كتسعْب 
[، ككاف لو ٧بل ُب العلم إال أنو كاف يعاب عليو شيئان نفرت أىل ـ1585كتسعمائة ]

ا٤بعرفة عنو ُب كقت اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ كغّبه، كٓب يتب كٓب ٰبفل بدعوة أحد، 
قاؿ:فلما ظهر اإلماـ عليو السبلـ عاد إٔب جهات بِب ٝباعة كٓب يلتفت إليو أحد فأرسل 

لشيخ ٰبٓب بن ٨بارش النصّبم كغّبه، فرجح اإلماـ رسبلن إٔب اإلماـ عليو السبلـ، منهم ا
عليو السبلـ كصولو فوصل إٔب ٧بركس شهارة ُب أكؿ شعباف من سنة ست ]كألف[ 

ـ[ ، كقابلو اإلماـ عليو السبلـ ٗبا ىو أىلو من اإلنصاؼ كاإلعزاز كاإلكراـ، كرفع 1597]
، ككضع لو مواضع ُب بعض ٧بلو كخلع عليو كعلى من معو من أقاربو كأركبو من كرائم ا٣بيل

جهات خوالف كٓب يظهر منو ترؾ إمامة نفسو كال مباينة اإلماـ فظهر حينئذو انشقاقو 
 بعدىا.

نعم! كأما كلده السيد العآب بدر الدين ٧بمد بن عبد اهلل بن علي فكاف يلوح لقرابتو من 
فبلح، كتوسم فيو أكالد اإلماـ ا٥بادم علي بن ا٤بؤيد عليو السبلـ فيو لوائح الصبلح كال

بعضهم أنو ا٤بهدم ا٤بنتظر آخر الزماف ا٤بنبو الشريف، ك٤با تو٠بوه فيو فأخرب٘ب كلد كلده 



 قاؿ: إنو خرج ُب بعض نواحي قحطاف فأجابو ٝبهور خيل كرجل.
كأخرب٘ب غّبه أنو كٮبهم أنو ا٤بهدم كٓب يعلن بذلك، كأكىم أباه أنو داع إليو، كأكىم موالنا  

سوا ُب أربعان، ٍب خرج ٗبن أجابو فأجابو أكثر ببلد الشاـ، كىو مع كذلك كىو يسر ح
 [ كٱبطب لو.199ذلك يكاتب موالنا عليو السبلـ كيظهر الدعاء لو إليو ]ؽ/

قاؿ الوالد السيد علي بن ا٤بهدم رٞبو اهلل: ٤با اختلف حالو على موالنا عليو السبلـ كىو 
نـو يسمى الفقيو سعيد بن ٧بمد الطريقي، عليو السبلـ ُب جبل ىنـو دعا بفقيو من األى

ككاف من أىل الدين الوثيق كالرجالة، فقاؿ لو: تذىب إٔب ىذا السيد كتعرؼ لنا حالو 
ككذا، فقاؿ: ال بد من أف أقوؿ كما قاؿ نعيم بن مسعود لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

من فيو بعد ٛباـ كسلم كا٢بجاج بن عبلط، فقاؿ: قل، قاؿ: قاؿ لو الفقيو ا٤بذكور 
أعما٥بم، للسيد ٧بمد: ىذا الرجل يعِب اإلماـ عليو السبلـ قد رأينا منو أنو غّب نافع 

للمسلمْب كأف أعمالو ىذه ال تتم أك كما قاؿ، كقد أرسلِب إليك أعياف األىنـو كمن إليهم 
كاٛبو، أنك تقرب منهم كٱبلعوف اإلماـ كيبايعونك أك كما قاؿ، كالزاؿ بو حٌب أظهر ما ىو  

كأخربه ٗبا ىو مضمر كأظن أنو أصحبو شيئان من ا٤بكاتبة إٔب من عرؼ، فلما صح لئلماـ 
 بعث إلصبلحو كأخذ حذره منو حٌب كاف من أمره ما سنذكره إف شاء اهلل تعأب.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: قصة السيد عبد اهلل بن علي ككلده، كأسر السيد ا١بليل النبيل 
العبلمة عز الدين ٧بمد بن صبلح القطابرم، ككاف ما بْب صلح ابن ا٤بعافا كتأخر السيد 
عامر رٞبو اهلل من جبل تيس، كقد كقع بْب أصحاب اإلماـ عليو السبلـ الذين ُب جهة 

ازعة أدت إٔب مقاطعة، كانتهت إٔب ا٢برب كا٤بقارعة، كذلك بْب السيد خوالف صعدة من
الفاضل ٧بمد بن صبلح القطابرم اليحيوم، كالسيد ٧بمد بن عبد اهلل بن علي بن ا٢بسْب 
ا٤بؤيدم، ككاف السيد ٧بمد بن صبلح كاليان ١ببل رازح، فقصده السيد ٧بمد بن عبد اهلل إٔب 

ـ[، فوقع بينهم حرب أدل إٔب تفرؽ 1599ف ]ابريل ىنالك ُب شهر شواؿ سنة سبع كأل
أصحاب السيد ٧بمد بن صبلح عنو، ٍب إٔب أسره فأسركه، ككبل الفريقْب معتزكف ُب 



الظاىر إٔب اإلماـ عليو السبلـ ٤با قرر كالتو ُب تلك ا١بهة أمرىم أف يسوقوا ما كاف ٰبتاجو 
أىل ا٤براتب كالوالة، ككاف السيد  أىل ا٤براتب الذين بالقرب من صعدة فوقع اإلختبلؼ بْب

٧بمد بن عبد اهلل من أىل ا٤براتب فطلب من السيد ٧بمد بن صبلح أشياءن تعذرت منو، 
ككاف بينهم أحقاد اقتضتها القرابة كا٤بناظرة ُب ا٤براتب، فغنم السيد ٧بمد بن عبد اهلل 

وؽ الربوع، ككاف ما الفرصة، ككاف ٦بابان كلو دىاء كمبلبسة للسياسة فالتقوا للحرب ُب س
[ السيد ٧بمد إٔب 200ذكرناه من أسر السيد ٧بمد بن صبلح كتفرؽ أصحابو، كعاد ]ؽ/

ببلد حيداف بعد أف استؤب على جبل رازح عازمان على إجبلء أصحاب اإلماـ عليو السبلـ 
من تلك ا١بهة كىو ُب تلك ا٢باؿ يظهر مواالة اإلماـ عليو السبلـ، كيعتذر إٔب من المو 

  فعلو بأف ىؤالء ما كفو٘ب، كمن ٙبت يدم منُب

العسكر ٤با احتاج إليو، كقد كاف اإلماـ عليو السبلـ ٤با بلغو ما بينهم من الشجار أرسل 
إليهم السيد األكمل ضياء الدين مشس الدين بن ا٢بسن ا١بحاُب، كالفقيو األفضل العارؼ 

لل، فلم ينتظم ٥بما ما أرادا، ٝباؿ الدين علي بن ٧بمد ا١بملوٕب ليصلحا كيسدا ذلك ا٣ب
كبقيا ىناؾ مدة، كاألمر ال يزداد إال شدة حٌب آؿ األمر إٔب ا٢برب، ك٤با عاد السيد ٧بمد 

بن عبد اهلل إٔب ببلد حيداف اجتمع أصحاب اإلماـ عليو السبلـ ىناؾ، كأحرّٔم السيد 
ٕبيداف، كقد كاف ا٤بذكور ككاف ىو القاصد ٥بم كذلك ُب موضع قريب من توٌؿ قرية السوؽ 

استماؿ الناس لدىائو بأشياء منها إظهار مواالتو اإلماـ عليو السبلـ، كمنها ضبطو لؤلمور 
كمصانعتو الرؤساء كاعتقاد الناس فيو أنو أصلح للوالية، ككتب اإلماـ عليو السبلـ رسالة إٔب 

 ء فعلو كىي:الناس عامة يعرفهم ٗبا كاف من أمر السيد ٧بمد بن عبد اهلل، كيشكو ٥بم سو 
 بسم اهلل الرٞبن الرحيم

ا٢بمد هلل كسبلـ على عباده الذين اصطفى، كتابنا ىذا إٔب من بلغتو دعوتنا كاتصلت بو 
أخبار سّبتنا من أىل العلم كالورع، كالطالبْب للحق الذم ٯبب أف يتبع، كا٤بائلْب عن 

 زخارؼ أىل البدع، أما بعد:



ال إلو إال ىو إليكم، كتعرفوف أف حب الدنيا من  فالسبلـ عليكم، كإنا لنحمد اهلل الذم
ا نػيوىؼّْ إًلىٍيًهٍم أىٍعمىا٥بىيٍم ًفيهىا  نٍػيىا كىزًينىتػىهى الكبائر، قاؿ اهلل سبحانو: }مىٍن كىافى ييرًيدي ا٢بٍىيىاةى الدُّ

نَّاري كىحىًبطى مىا صىنػىعيوا ًفيهىا كىىيٍم ًفيهىا الى يػيٍبخىسيوفى، أيٍكلىًئكى الًَّذينى لىٍيسى ٥بىيٍم ُب اآلًخرىًة ًإالَّ ال
انيوا يػىٍعمىليوفى{، كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم:))حب الدنيا رأس كل خطية((  كىبىاًطله مىا كى
كقد عرفنا ذلك كعقلناه عن اهلل سبحانو كأمنا بو فلم نقم ٕبمد اهلل ٧ببة الدنيا، كإ٭با قمنا 

 سبحانو منا ما علمو فتح لنا فتحان مبينان، هلل غاضبْب كألعدائو ٧باربْب، فلما علم اهلل
كنصرنا على أعدائو نصران عزيزان فلما أخذنا من عدك اهلل كعدك ا٤بسلمْب با٤بخنق أعمل 

السيد عبد اهلل بن علي ككلده ا٢بيلة ُب التوصل إٔب الدنيا كحطامها، ككتب لنا كتابان يبذؿ 
كتبو إلينا ٖبط يده مالفظو: كقد [ معاكنتو على الظا٤بْب، قاؿ:ُب كتاب  201فيو ]ؽ/

اتصل ٗبسامعنا ما صرًب بصدده من االنتصار ١بهاد أعداء اهلل الفجار كما ذاقوا من النكاؿ 
كالوباؿ ُب تلك األقطار، كما من اهلل بو على الفضبلء األخيار من عز الدين كعلو مناره 

قصمت من أعداء اهلل من ا٥بمة العلية، كالنهضة ا٤بباركة الزكية، الٍب شفت الصدكر ك 
الظهور، ٍب ساؽ كبلمان تركتو خشية التطويل إلىأف دعا لنا بدعاء كقاؿ فيو:كٯبعلنا كإياكم 

من ا٤بتعاكنْب على الرب كالتقول ُب كل كقت كأكاف، فلما طمعنا ُب معاكنتو كأذنا لو ُب 
على الرية  التناكؿ من ا١بهات مايستعنب بو على جهاد الظا٤بْب كثب علينا كما يثب ا٥بر

كجنح إٔب الظا٤بْب حٌب قاؿ: ُب بعض مكاتباتو ٲبدح األتراؾ إف اهلل شاد ّٔم منار الدين، 
كأهنم أحيوا سنة سيد ا٤برسلْب، كأنتم أيها الناس ٕبا٥بم غّب جاىلْب ليس ٮبهم إال سفك 

 الدماء كشرب ا٣بمور، كنكح الذكور كهتييج الشركر.

لب كـر اهلل كجهو ُب ا١بنة: )ما اختلف دعوتاف ُب كقاؿ أمّب ا٤بؤمنْب علي بن أيب طا
اإلسبلـ إالككانت أحدٮبا ضبلالن أككما قاؿ( كأقوؿ مع أ٘ب على بصّبة من ريب مالبست 
على نفسي كال لبس علي من احملب للدنيا الذم باين أعداء اهلل منذ عرؼ عقلو إٔب أف 

نيوا ًإٔبى الًَّذينى ظىلىميوا فػىتىمىسَّكيمي النَّاري{، أـ قاـ غاضبان هلل تعأب عمبلن بقولو تعأب: }كىالى تػىرٍكى 



الذم كازر أٞبد بن ا٢بسْب بن عز الدين الذم ٓب يوجب اهلل إال مناكاتو كمعاداتو، ٍب 
عادل إماـ ا٢بق الوٕب ا٢بسن بن علي فقاـ كجد مع أٞبد بن ا٢بسْب الذكور ٧باربان لئلماـ 

آؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم كالسيد علي بن عليو السبلـ كأفٌب بقتل األخيار من 
عبد اهلل الغربا٘ب القا٠بي الشهيد رٞبة اهلل عليو كرضوانو، فهو ألجل ذلك داخل ٙبت قولو 

تعأب: }اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي بػىٍعضيهيٍم ًمٍن بػىٍعضو يىٍأميريكفى بًاٍلميٍنكىًر كىيػىنػٍهىٍوفى عىًن 
ٍعريكًؼ... { اآلية، كقد قاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم:))ال ٰبل دـ امرء مسلم إال ُب اٍلمى

ثبلث: كفر بعد إسبلـ، كزنا بعد إحصاف، كقتل نفس بغّب حق(( كقاؿ صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم مامعناه: ))من شرؾ ُب دـ ا٤بسلم كلو بشطر كلمة...(( ا٣برب. ٍب أ١باه األمر 

 سن بن علي عليو السبلـ حٌب استكمل رفده منإٔب أف كقف بْب يد م اإلماـ ا٢ب

اإلماـ عليو السبلـ ماؿ إٔب أشباىو الظا٤بْب، فآزر لطف اهلل بن ا٤بطهر، فلما خاؼ 
[ على نفسو من األتراؾ فر ىاربان إٔب بيشة، فلما من اهلل بقيامنا ا٤بيموف تشدد 202]ؽ/

من الظا٤بْب فقدـ أكالده رىائن إٔب بنا كتوصل ٗبا منح اهلل بو علينا إٔب األماف كاإلطمئناف 
أيدم الظا٤بْب، كسكن بعد ذلك كقعد، كصار يفرم أعراضنا بالشتم كالسب كٲبجد 

الظا٤بْب بغيان علينا جزاء ٤با فعلناه إليو من ا٤بعركؼ كنسي ما صدر إليو منا من ا١ببا من غّب 
مل بقولو تعأب: }كىقىاتًليوىيٍم مالو من الببلد، فاتقوا عباد اهلل كانظركا بعْب البصّبة من العا

يني لًلًَّو{ أـ من نابذىم أـ ركن إليهم فإف اعتل بتقدـ دعوتو  حىٌبَّ الى تىكيوفى ًفتػٍنىةه كىيىكيوفى الدّْ
فإهنا ٓب تصح عند أىل الورع كالدين كالعلماء الراشدين ٤با ذكرناه أكالن من ركونو إٔب 

ا٢بسن بن علي إذ صار لذلك ظا٤بان، كاهلل يقوؿ  الظا٤بْب، كبغيو على أمّب ا٤بؤمنْب الوٕب
اًعليكى لًلنَّاًس ًإمىامنا قىاؿى كىًمٍن ذيرّْيًٍَّب قىاؿى الى يػىنىاؿي عىٍهًدم  ٣بليلو إبراىيم عليو السبلـ : }ًإ٘بّْ جى
الظَّاًلًمْبى{، فسأؿ اإلمامة لذريتو فلم ٯبعلها سبحانو ألحد من الظا٤بْب، كأيضان إنو ٓب ٯببو 

كال فاجر فيما يعرفو حٌب من اهلل سبحانو بقيامنا، كليس ٲبنع قياـ الصاّب لئلمامة من بر 
أىل البيت عليو السبلـ من تقدـ دعوتو إماـ حق ٦باب كما ذكره أئمتنا عليهم السبلـ ُب  



كتبهم، كيكفيهم قوؿ اإلماـ ا٤بهدم أٞبد بن ٰبٓب عليو السبلـ: ٓب يتقدمو ٦باب، كأيضان 
ٔب ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ ُب األحكاـ ما لفظو بعد االحتجاج قاؿ ا٥بادم إ

 على إمامة أمّب

ا٤بؤمنْب علي بن أيب طالب كا٢بسن كا٢بسْب بصفتهما من ذريتهما، كتعداد بعض من دعا 
بعدٮبا ُب صفة اإلماـ من ذريتهما الذم ٘بب طاعتو كال ٘بوز ٨بالفتو قولو: فكاف كرعان 

 سبحانو جاىدان، كُب حطاـ الدنيا زاىدان، ككاف فهمان ٗبا ٰبتاج إليو، عا٤بان تقيان ُب أمر اهلل
بتفسّب ما يرد عليو، شجاعان، كميان، بذكالن، سخيان، رؤكفان بالرعية رحيمان متعطفان، متثبتان، 

حليمان مساكيان ٥بم بنفسو، مشركان ٥بم ُب أمره، غّب مستأثر عليهم كال حاكمان بغّب حق اهلل 
م، قائمان شاىران لسيفو، داعيان إٔب ربو، رافعان لرايتو، ٦بتهدان ُب دعوتو، مفرقان للدعاة ُب فيه

الببلد غّب مقصر ُب تأليف العباد، ٨بيفان للظا٤بْب، مؤمنان للمؤمنْب، ال يأمن الفاسقْب، كال 
وف، يأمنونو، بل يطلبهم كيطلبونو قد باينهم كباينوه، كناصبهم كناصبونو، فهم ٥بم خائف

كعلى إىبلكو جاىدكف، ببغيهم الغوائل، كيدعو إٔب جهادىم القبائل، متشردان عنهم خائفان 
[ منهم، ال يردعو عن أمر اهلل تعأب كال هتولو األخواؼ، كال ٛبنعو عن االجتهاد 203]ؽ/

عليهم كثرة اإلرجاؼ مشر تشمرة ٦بتهد غّب مقصر، فمن كاف كذلك من ذرية السبطْب 
فهو اإلماـ ا٤بفَبضة طاعتو، الواجبة على األمة نصرتو إٔب قولو: فأما من ا٢بسن كا٢بسْب 

عبث بنفسو كٛبُب كأقاـ ُب أىلو ككلده كتلهى، كساير الظا٤بْب كداجاىم كقضوا حوائجو 
كقضى حوائجهم كعاشركه كعاشرىم، كأمنوه كأمنهم ككفوا عنو ككف عنهم، كغمد سيفو 

اؿ كأىل الغفلة من الضبلؿ كادعى اإلمامة، كطول رايتو كسَب نفسو كموه على ا١به
 كأكٮبهم أنو يريد القياـ كىو عند اهلل من القاعدين النياـ، ذكم الفَبة كالوناء طبلب

الراحة كالرخا، كىو يظهر للرعية كيعرض ٥بم كيدخل قلؤّم أنو غّب قاعد كأنو مباين 
ىم جلبان كخيمان دكيان، للظا٤بْب ٦باىد، يوٮبهم ذلك كيعرض ٥بم أنو كذلك ليجلب من در 

كيأكل بذلك من أموا٥بم حرامان دنيان، قد لبس عليهم أمورىم بتمويهو عليهم، كقعد ٥بم 



بطريق رشدىم، يصدىم بتمويهو عن رّٔم، كٲبنعهم بتلبيسو عليهم من أداء فرضهم، 
م، كالقياـ ٗبا ٯبب ٣بالقهم، فهو دائب ُب التحيل ألكل أموا٥بم ٗبا يلبس عليهم من أحوا٥ب

كٛبويهو ١بها٥بم أنو قائم غّب قاعد، كأنو أحد يوميو ناىض، على الظا٤بْب ٦باىد، كاهلل يعلم 
من سرائره كباطن أمره غّب ما يوىم ا١باىلْب، كيكتبو عند اهلل من الصادين عن سبيلو 

الذين يبغوهنا عوجان فهو يهلك نفسو عند ربو بفعلو كفعل غّبه، يفرؽ عن ا٢بق كاحملقْب 
ـ، كٯبمع بذلك عليو اآلثاـ، كٲبكن دعوة الظا٤بْب، كيقيم عهد ملك الفاسقْب، كيوىن األنا

دعوة ا٢بق كاحملقْب ٗبا ٲبوه بو على ا١باىلْب للَبؤس عليهم، كأكل أكساخ أيديهم، يأكل 
سحتان تافهان حرامان، كٯبَـب العظائم بالصد عن اهلل إجرامان، يفرؽ كلمة ا٤بؤمنْب، كيشتت 

، كال يألو ا٢بق خباالن يتأكؿ ُب ذلك التأكيبلت، كيتقحم على اهلل فيو رأم ا٤بسلمْب
بالقحمات، ضمّبه إذا رجع إٔب نفسو كناقشها ُب كل فعلة كأكقفها على خفي سره ٨بالف 
لظاىره، كفعالو ُب باطنو بغّب ما يبدم للناس من ظاىره، ٱبادع اهلل كالذين آمنوا كما ٱبادع 

بحانو: }ٱبيىاًدعيوفى اهلل كىالًَّذينى آمىنيوا كىمىا ٱبىٍدىعيوفى ًإالَّ أىنفيسىهيٍم كىمىا إال نفسو كما قاؿ اهلل س
 يىٍشعيريكفى، ُب قػيليؤًًٍّم مىرىضه فػىزىادىىيمي اهلل مىرىضنا كى٥بىيٍم عىذىابه أىلًيمه{

اًت الصُّديكًر{  كأف ٓب يسمع اهلل عز كجل يقوؿ: }كىأىًسرُّكا قػىٍولىكيٍم أىًك اٍجهىريكا ًبًو ًإنَّوي  عىًليمه ًبذى
[، فهو ُب بلية من 204فهو ٲبكر باهلل كبا٤بؤمنْب، كاهلل ٲبكر بو كىو خّب ا٤باكرين ]ؽ/

نفسو من ٙبيلو لديناره كدرٮبو، كاالستدامة ٤با ىو فيو من تافو نعمو، يلبس ا٢برير كالديباج 
كال يصلح شأف عباد اهلل، كالقز، كيلتحف السمور كالفنك كا٣بز، ال يرٛبض ُب أمور اهلل 

فأين من كاف كذلك فقط من اإلمامة كبل لعمره أنو عنها بعيد ٦بنب، كمنها غّب داف كال 
مقرب، إف لعب بنفسو كخدع من كاف من شكلو بزخرؼ قولو ككذبو، كاجَبائو على ربو 

أف كمن يفعل ذلك يلقى أثامان يضاعف لو العذاب يـو القيامة كٱبلد فيو مهانان، فلعمرم 
من كاف كذلك فقط لبعيد عما يدعي كينتحل ٩با ٓب ٯبعل اهلل لو أىبلن كٓب يشرع عليو إليو 

 سبيبلن. انتهى كبلـ ا٥بادم عليو السبلـ.



فانظركا رٞبكم اهلل من العامل ٗبا ذكره ا٥بادم عليو السبلـ ُب أكؿ كبلمو ىذا كمن العامل 
نان للظا٤بْب، أـ الذم رىن أكالده إليهم كإف ٗبا ذكره عليو السبلـ ُب آخره، الذم ٓب يزؿ مباي

ادعى أهنم ُب طاعتو كأهنم من أعوانو فما بالو رىن أكالده إليهم كما با٥بم ٱبطبوف 
لسلطاهنم كيَبكونو فإف كابر كجحد الضركرة ُب ذلك كزعم أهنم لو مطيعوف كألمره منقادكف 

و، فلعمرم لقد بانت ٥بم فيو غّب عاصْب لو كال ٨بالفْب، كأف ٝبيع ما يصدرمنهم عن رأي
سّبة الفراعنة حيث كانوا ٲبكنوف ا٤بسلمْب على ا٢بوازيق كيسلخوف جلودىم كىم أحياء 

كينصفوهنم، كينوعوف عذأّم أنواعان، كيعكفوف على اللواط كشرب ا٣بمور، كيستحلوف ما 
سيد حـر اهلل، ٍب ىو يكذب ُب قولو حيث يقوؿ: إهنم شادكا منار الدين كأحيوا سنة 

 ا٤برسلْب، كحيث يقوؿ ُب شعر لو:
 أحييت من دين أىل ا٢بق ما اندرسا .... ككاد ُب األرض أف ينسى كيندرسا

 كقد غرست ألىل البيت إف عقلوا .... غرائس العز فردان ُب الذم غرسا
 قد مسها عطش كا٤باء ٧بتبس .... عنها فبل قدس الرٞبن من حبسا

 ن يعود اخضرار العود إف يبساتداركوىا كُب أكراقها رمق .... فل
 لكي يكوف لكم ظبلن يظلكم .... ألف ُب ظلهن الركح كالنفسا

فإف رجع إٔب ا٤بعقوؿ كقاؿ إف ذلك ٓب يصدر عن رأيو، كأهنم ٓب يكونوا من أعوانو فما بالو 
يعتزم إليهم، ٍب ىو مع ذلك يدعي اإلمامة كالرئاسة على أىل ا٢بق كالزعامة، كاهلل يقوؿ 

ٍ يػيهىاجىريكا  سبحانو: نيوا ًإٔبى الًَّذينى ظىلىميوا فػىتىمىسَّكيمي النَّاري{، كيقوؿ: }كىالًَّذينى آمىنيوا كىٓبى }كىالى تػىرٍكى
[ النار ماللمسلمْب 205مىا لىكيٍم ًمٍن كىالىيىًتًهٍم ًمٍن شىٍيءو حىٌبَّ يػيهىاًجريكا{، كالذم ٛبسو ]ؽ/

كالعاصي ال يصلح أف تكوف لو على  من كاليتو من شيء، عاصو هلل سبحانو كتعأب،
ا٤بؤمنْب الرئاسة كالزعامة؛ ألف ا٤بؤمنْب أكلياء اهلل، كالعاصي عدك اهلل، فإف كاف متجارئان 

على اهلل غّب مستحل فهو كافر نعمة اهلل فاسق، كقد دلت اآلية ا٤بتقدمة على عدـ 
كافر النعمة كاإلحساف، استحقاقو لئلمامة ألهنا ٓب تفصل بْب كافر الشرؾ كا١بحداف، كبْب  



اٍلميٍجرًًمْبى، مىا لىكيٍم كىٍيفى ٙبىٍكيميوفى{،كإذا ٓب  كأيضان قاؿ اهلل تعأب: }أىفػىنىٍجعىلي اٍلميٍسًلًمْبى كى
يكن كا٤بسلمْب فبطريق األكٔب أف ال يكوف أعلى باستحقاقو الرئاسة كالزعامة عليهم، كقاؿ 

افى فىاًسقنا الى يىٍستػىويكفى{ ، كإذا كانوا ال يستوكف فبطريق تعأب: }أىفىمىٍن كىافى ميٍؤًمننا كىمىٍن كى 
األكٔب أف ال يكوف الفاسقوف أعلى من ا٤بؤمنْب باستحقاؽ اإلمامة عليهم، كأيضان ال ٱبلو 

إما أف يكوف راضيان ٗبا يفعلوف أكال، إف كاف راضيان فقد شاركهم ُب دماء ا٤بسلمْب ألف من 
فيها بدليل قولو تعأب ُب من عقر ناقة صاّب عليو  رضي با٤بعاصي فقد شارؾ فاعلها

ا فىأىٍصبىحيوا نىاًدًمْبى{، كليس العاقر إال كاحدان،  السبلـ: }فػىعىقىريكىى

كقولو تعأب لليهود الذين كانوا زمن ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم: }فىًلمى تػىٍقتػيليوفى أىنًٍبيىاءى 
إال األكلوف من اليهود، فنسب اهلل القتل إٔب الذين اهلل ًمٍن قػىٍبلي{، كليس القاتل لئلمامة 

، فما  رضوا بفعا٥بم من ا٤بوجودين زمن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كإف قاؿ إنو راضو
بالو يدعو ٥بم بالنصر! كمابالو ٓب ٯباىدىم! فإف زعم أنو ٓب يدع ٥بم بالنصر، فإ٘ب أشهد 

وا، كإف ادعى أف جهادىم غّب كاجب اهلل ٝبيع من عرؼ ذلك إال ما شهدكا ٗبا علم
عليهم، فذلك ال ٱبلو إما أف يدعي أهنم ٧بقوف ُب ٝبيع أفعا٥بم، فذلك كفر ألف من 

ادعى أف اللواط حق كقتل النفس احملرمة حق، فقد كفر برده كتاب اهلل سبحانو ألنو كرد 
يفعلوا ذلك،  بتحرٙب اللواط، كقتل النفس بغّب ا٢بق، كظلم ا٤بسلمْب، كإف ادعى أهنم ٓب

فالناس حيالو، ككفى لو بذلك خزيان، كإف ادعى أنو ٓب ٯبد الناصر فما بالو فرؽ كلمة 
ا٤بسلمْب الذين اجتمعوا على حربو كدعوه لقتا٥بم كمن عليهم أنو ٥بم من ا٤بعينْب حٌب أخذ 

قبضة من الدنيا كفر ّٔا إٔب من ٯبب عليو كعلى ٝبيع ا٤بسلمْب حرّٔم، فإف قاؿ: إف لو 
حقان بتقدـ دعوتو كأنو إ٭با اعتزل إليهم مستجّبان ّٔم كما استجار ا٤بسلموف با٢ببشة أياـ 

 ىاجركا إليهم، كإ٭با استجار ّٔم ٣بذالف الناس لو.

فا١بواب: كاهلل ا٤بوفق أنا قد بينا فيما تقدـ من كبلمنا ىذا أف دعوتو ٓب تصح ٤با صدر منو 
ّب ا٤بؤمنْب، كلعدـ إجابة أىل الدين كالصدؽ [ الظا٤بْب ك٧باربة أم206من مؤازرة ]ؽ/



كاليقْب لدعوتو، كإف سلمنا على التنزيل، فبل ٰبل لو أف يعتزم إليهم كلو ُب األرض متسع، 
أليس قد كفد إلينا فأحسنا قراه كأركبناه من ركاب خيلنا، كحبوناه ٗبا استطعنا حٌب بدا 

أنعم ّٔا علينا، فإف ٞبلو ا٢بسد كصده  بالعداكة كفرؽ كلمة ا٤بسلمْب حسدان لنعم اهلل الٍب
البغضاء فليعمد إٔب ا٢بجاز حيث كاف ال يعضد ظا٤بان كال يفرؽ كلمة ا٤بؤمنْب، ٝبع اهلل 

مشل ا٤بؤمنْب على ما يرضيو، كفرؽ مشلو كأركسو بعملو، اللهم إنا ندعوؾ على ا٤ببطل منو 
الباطل ٕبق ٧بمد كآؿ ٧بمد كمنا، فعجل بنقمتو كأرح العباد من شره، كانصر ا٢بق كاخذؿ 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم.

]  ]كقعة ا٤براـز
٤با اشتد األمر كاالختبلؼ كتعذر االئتبلؼ بْب السيد ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بذكور كأصحاب 

اإلماـ السيد اإلماـ عليو السبلـ اىتمو اإلماـ، كخشي أف تعظم فتنتو، كيعم ضرره فأرسل 
فخر الدين عبد اهلل بن ٧بمد احملرايب بعسكر كثّب من األىنـو كغّبىم إٔب جهات حيداف، 
كعا١بوا ُب الصلح مرة أخرل فلم يتم ٥بم ما أرادكا، كقصدىم السيد ٧بمد بن عبد اهلل إٔب 

[، فوقع 1596موضع عند كشحة يسمى ا٤براـز ُب شهر ٧بـر أكؿ سنة سبع كألف ]ابريل:
ضرير، كنصر اهلل أصحاب اإلماـ عليو السبلـ، كمنح من أكتاؼ البغاة فهزمهم حرب 

ىزٲبة كبّبة كقتلوا من أصحابو قتبلن ذريعان، كهنبوا خيلهم، كأكثر سبلح أصحابو، كتبعوا أثره 
فوصل إٔب ساقْب كمعو بقية من عسكره قليلة، ككاف فيو كالده عبد اهلل بن علي يومئذو ال 

ملو كٞبل السيد ٧بمد بن صبلح القطابرم أسّبان، ككذلك السيد الفاضل ٲبر كال ٰبلى، فح
العبلمة أٞبد بن حسن ا٤بؤيدم، ككاف قد اعتقلو قبل ذلك ألنو اهتمو با٤بيل إٔب جانب 

اإلماـ عليو السبلـ ككٔب السيد ٧بمد بن عبد اهلل منهزمان ال يلوم على أحد حٌب انتهى إٔب 
ك٤با انتهى إليو سعى قبائل تلك ا١بهة إليو ُب إطبلؽ قراض من ببلد آؿ أيب ا٣بطاب، 

السيدين ا٤بذكورين، فأطلقهما كتبعو بعض أصحاب اإلماـ عليو السبلـ حٌب انتهوا إٔب قهر 
يسنم، ك٤با آلت حالتو إٔب ذلك ككاف رٗبا يؤمل أنو إف صفيت لو جهات من خوالف من 



ٓب ٰبصل من سعيو على طائل كاتب  أصحاب اإلماـ عليو السبلـ استبد باألمر فيها، ك٤با
األتراؾ الذين بصعدة يومئذو على يد رجل من أشراؼ ا١بوؼ يسمى فارع بن ٞبيضة، 

 [ عليهم كالية ببلد207كشرط ]ؽ/

خوالف، كأف ال يدخل صعدة كأف يكوف أمّبان من أمرائهم، كشرط ٥بم أف يرىن أخاه 
كًب األمر بينهم على ذلك، كعاد إٔب  صبلح بن عبد اهلل منهم كثيقة ُب إٛباـ ما شرط ٥بم،

فللة كلقاه األتراؾ عسكران من صعدة ككاجهو كثّب من أىل الببلد كقصده أصحاب اإلماـ 
عليو السبلـ إليها ُب شهر ٧بـر من سنة سبع كألف كحاصركه ّٔا حصاران شديدان مقدار 

م أصحاب اإلماـ أربعة أياـ حٌب أشرؼ على ا٥ببلؾ فخرج لو غارة من صعدة، ك٤با علم ّٔ
عليو السبلـ تأخركا عن كشحة كاتصلت ّٔم تلك الغارة كٓب يقدر أصحاب اإلماـ عليو 
السبلـ على حربو كتفرقوا منهم من عاد إٔب اليمن كالسيد فخر الدين عبداهلل بن ٧بمد 
احملرايب كغّبه، كمنهم من ا٫باز إٔب بِب ذؤيب، كآؿ أمر السيد ٧بمد بن عبد اهلل إٔب أف 

صعدة كاستبدؿ الذؿ بالعز، كإٔب كقت رقم ىذه السّبة ا٤بباركة كىو مع األتراؾ ُب  دخل
صنعاء من الرئاسة باسم اإلمارة فقط يعض على يده، كقد كاف قبل ىذه األمور من أعياف 
العَبة، ككاف قد ضرب بسهم ُب العلـو كافر، كاستضاؼ ُب نواحي الكماؿ بدر سافر، ٍب 

يد باهلل عليو السبلـ على صنعاء ُب سنة ٜباف كثبلثْب بعد األلف ٤با استؤب اإلماـ ا٤بؤ 
ـ[ كصل ىذا السيد ٧بمد بن عبد اهلل إٔب اإلماـ ا٤بؤيد باهلل إٔب أقر مع من كصل 1628]

من أىل صنعاء كآؿ ا٤بؤيد، كأظهر التوبة كالندـ، كأجرل لو اإلماـ عليو السبلـ ك٤بن يتعلق 
األشرؼ آؿ ا٤بطهر كآؿ ا٤بؤيد كغربىم كفايتهم، ٍب بو ك١بميع من كاف لو جراية من 

حسنت حاؿ السيد ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بذكور كأخلص التوبة كاإلنابة إٔب اهلل سبحانو، كباع 
ٝبيع أموالو بصنعاء، كانتقل بأىلو إٔب صعدة، فبقي فيها حٌب مات ليلة ا١بمعة ثامن شهر 

 رٞبة األبرار. انتهى. ا٢بجة ا٢براـ سنة أربع كأربعْب كألف رٞبو هلل



 ]مراسلة اإلماـ إٔب الشريف حسن بن ٭بي[
ككاف ىذا ا٣ببلؼ من السيد عبد اهلل ككلده لو موقع كفساد، كقيل: كثّب كمن ذكرنا ُب 

ا٤برامي كغّبىم، كلقد ذكرىا اإلماـ عليو السبلـ ُب كثّب من رسائلو منها رسالتو إٔب 
 كىي ىذه: الشريف حسن بن ٭بي كإخوتو من بِب ا٢بسن

 
ا٢بمد هلل الذم جعل األئمة من أىل بيت نبيو قواـ اهلل على خلقو، كشهوده بعد جدىم 

صلى اهلل عليو كآلو على عباده، ال يدخل ا١بنة إال من عرفهم كعرفوه، كال يدخل النار إال 
من أنكرىم كأنكركه، قضاء قضى على لساف النيب األمي صلى اهلل عليو كعلى آلو حيث 

[مات ميتة جاىلية(( كحيث قاؿ: ))من 208من مات كٓب يعرؼ إماـ زمانو ]ؽ/قاؿ: ))
 ٠بع كاعيتنا أىل البيت فلم ٯببها كبو اهلل على منخريو((.

كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف ٧بمدان عبده كرسولو، ك٪بيو 
و الببلد بعد الضبلالت كصفوتو، ال يوازل فضلو، كال يقاس بو من الناس غّبه، أضاءت ب

ا٤بظملة، كا١بهالة الغالبة، كا١بفوة ا١بافية، صلى اهلل عليو كعلى آلو عمر الدنيا الفانية، 
 كاألخرل الباقية، أما بعد:

فكتابنا ىذا إٔب سبللة النجباء من عَبة النيب آّتىب، مفاخر الزمن، كداكية بِب ا٢بسن، أىل 
اهلل عليو كآلو كسلم الذين ٥بم األصوؿ النبوية،  الشوكة ُب حـر اهلل كحـر رسولو صلى

 كاألعراؽ الفاطمية، كالنجدة كالشيم ا٥بامشية، كهلل القائل:
 كىل ينبت ا٣بطي إال كشيجو .... كيغرس إال ُب منابتها النخل

سبلـ عليكم، كإنا لنحمد اهلل الذم ال إلو إال ىو إليكم، كنسألو ا٤بزيد من ىداه ا٤ببلغ إٔب 
إف اهلل سبحانو جعل جهاد الظا٤بْب، كنكاية ا٤بعتدين، ذركة كسنامان للدين، إف  رضاه، ٍب

قاـ بو ا٤بسلموف منحهم اهلل العز كالنصر، كإف خذلوا كالتو كٓب ٯبيبوا دعاتو خذلوا كذلوا، 
كأديل ا٢بق منهم إٔب غّبىم، ىذا معُب ما ركيناه عن أمّب ا٤بؤمنْب، كباب مدينة علم سيد 



عليو السبلـ، كقد قمنا هلل سبحانو غاضبْب حيث عمت الفتنة، كمشلت  ا٤برسلْب على
احملنة، كطبق ظبلـ الظلم على العباد، ككثر الفجور، كشربت ا٣بمور، كنكحت الذكور، 

كبدلت األحكاـ، كاستحل ا٢براـ، كبدلت عبادة الرٞبن با٤ببلىي، ككبائر العصياف، فقاـ ُب 
لقياـ بفريضة ا١بهاد مع بقاء ملكو، كدكاـ عزه، كقد حربنا كنصرة عدكنا من كنا ٫بب لو ا

انيوا يىٍكًسبيوفى{ غلبت عليهم  بذلنا ٥بم ذلك فلم ٯبيبوه }كىبلَّ بىٍل رىافى عىلىى قػيليؤًًٍّم مىا كى
األىول، فلكل فؤاد ىول، فلو أهنم جعلوا ا٢بق كالباطل سول، ككقفوا كتركوا نصرة أىل 

لسبل ا٤بتفرقة عن سبيل اهلل كإيثار النفوس األمارة بالسوء ا٢بق كاألعدا، كلكنهم اختاركا ا
فوصلوا غّب الرحم، كقطعوا السبب الذم أمرىم اهلل بصلتو، كنقلوا البناء عن رص أساسو، 
فبنوا ُب عرصات ا٢بطبة كبقاع كل ضارب ُب غمرة، فماركا ُب ا٢بّبة، كذىلوا ُب السكرة، 

ْب منقطع إٔب الدنيا راكن، كمفارؽ للدين مباين، على شبو الفراعنة، كطريق الطاغية، فهم ب
كلقد عاينا العجب من بعضهم يعد نفسو إمامان ىاديان، كإٔب اهلل داعيان، كقد حليت الدنيا 

 [، كسحت209ُب عينو كراقو زبرجها، فأخلد إٔب األرض، كماؿ إٔب لعق ا٢براـ ]ؽ/

ماـ، كىو يتلو قوؿ اهلل تعأب:} من الطعاـ، ككأب األتراؾ الطغاـ، كحارب اإلماـ بعد اإل
ا نػيوىؼّْ إًلىٍيًهٍم أىٍعمىا٥بىيٍم ًفيهىا كىىيٍم ًفيهىا الى يػيٍبخىسيوفى،  نٍػيىا كىزًينىتػىهى أيٍكلىًئكى مىٍن كىافى ييرًيدي ا٢بٍىيىاةى الدُّ

ا كىبىاطً  انيوا يػىٍعمىليوفى{، كليس الًَّذينى لىٍيسى ٥بىيٍم ُب اآلًخرىًة ًإالَّ النَّاري كىحىًبطى مىا صىنػىعيوا ًفيهى له مىا كى
ا٢بامل ٥بم على ذلك إال ما ىلكت بو األمم ا٤باضية من استحقارىم ألكلياء اهلل، 

كتعظيمهم ألىل الدنيا من أعداء اهلل، كاغَبارىم بتقلبهم ُب الببلد، كإيثارىم للدنيا الفانية 
غيرَّنَّكى تػىقىلُّبي الًَّذينى كىفىريكا ُب على اآلخرة الباقية، كأهنم ٓب يسمعوا اهلل حيث يقوؿ:} الى يػى 

نَّمي كىبًٍئسى اٍلًمهىادي{ كحيث يقوؿ: }فىأىمَّا مىٍن طىغىى، كىآثػىرى  اٍلًببلىًد، مىتىاعه قىًليله ٍبيَّ مىٍأكىاىيٍم جىهى
نٍػيىا، فىًإفَّ ا١بٍىًحيمى ًىيى اٍلمىٍأكىل{ بلى كلكن مر ُب آذاف صم، فما أشبو ا ٢باؿ منا ا٢بٍىيىاةى الدُّ

 كمنهم ٗبا قاؿ الناصر للحق أٞبد بن ٰبٓب عليو السبلـ:
 لقد شاب رأسي قبل حْب مشيبو .... كعاد بياض الوجو فاللوف أكلف



 أفكر ُب الدنيا كغفلة أىلها .... كزىدىم فيما إٔب اهلل يزلف
 كرفضهم حكم الكتاب كفرضو .... كقد عطلوا قوؿ اإللو كحرفوا

 علمو .... كال جاىل من عآب يتعرؼفبل عآب يهديو للرشد 
 تقلبت األياـ بالناس كلهم .... فكلهم ُب ظلمة الغي يعسف

 
 إٔب قولو عليو السبلـ:

 أقػىوَّـ من ال يستقيم اعوجاجو .... كإ٘ب لعمر اهلل نعم ا٤بثقف
 كلكنها النت لقـو عريكٍب .... فظن يب القـو الظنوف كأرجفوا

 . بلى إف سيفي للطغاة ٤برىفكقالوا إماـ ليس يشهر سيفو ...
 كإف كاف أعوا٘ب قليبلن كناصرم .... كذاؾ فمنهم ٨بلص كمولف

 كأكثر من ألقى مهيبان مغفبلن .... حريصان على الدنيا كالقلب أغلف

ىذه نفثة مصدكر ألف ا٣برب ذك شجوف، ٍب إنا ندعوكم إٔب اهلل كإٔب رسولو، كإٔب جهاد 
، كإماتتة بدعة أعداء اهلل، يا قومنا أجيبوا داعي اهلل كال أعداء اهلل، كإحياء سنة رسولو اهلل

تستوحشوا ُب طريق ا٥بدل لقلة أىلو إف الناس اجتمعوا على مائدة شبعها قصّب كجوعها 
طويل، كاحذركا رٞبكم اهلل من الرضى بفعل العاصْب، فإنو إ٭با عقر ناقة ٜبود رجل كاحد 

ا فىأىٍصبىحيوا نىاًدًمْبى{ كاعلموا فعمهم اهلل بالعذاب ٤با عموا بالرضى، فق اؿ سبحانو: }فػىعىقىريكىى
[، أال ٙببوف ا١بمع بْب الدارين، كالفوز 210أنو من سلك الطريق الواضح كرد ا٤باء ]ؽ/

با٣بّبين، أعينونا على إزاحة الباطل كإقامة ا٤بائل، كالفوز ٖبّب العاجل كاآلجل، كال تغَبكا 
بكدر شامل، ك٪بمو عما قليل آفل، قاؿ اهلل تعأب: }قيٍل بعيش الدنيا الزائل، فإنو مشوب 

ًبيًلي أىٍدعيو ًإٔبى  ًذًه سى يػٍره ًلمىًن اتػَّقىى كىالى تيٍظلىميوفى فىًتيبلن{،}قيٍل ىى نٍػيىا قىًليله كىاآلًخرىةي خى مىتىاعي الدُّ
اٍلميٍشرًًكْبى{ ىدانا اهلل كإياكم إٔب  اهلل عىلىى بىًصّبىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًِب كىسيٍبحىافى اهلل كىمىا أىنىا ًمنى 



سبيل الرشاد، كالصبلح كالسداد بفضل ٧بمد األمْب كآلو الطيبْب الطاىرين، صلى اهلل عليو 
 كعليهم أٝبعْب، كا٢بمد هلل رب العا٤بْب.

 ]أخبار اإلماـ ُب السودة[
اتفق لو عليو  كلنرجع إٔب أخبار موالنا عليو السبلـ ُب السودة، ككيفية خركجو منها، كما

السبلـ من عظائم األمور حٌب أ١بوه إٔب ٧بركس شهارة عمرىا اهلل بالتقول كببقاء ا٤بشاىد 
ا٤بقدسة، كذلك أهنا ٤با اختلت مشارؽ صنعاء كما تقدـ، كببلد ا٢بيمة، كأمن الظا٤بوف من 

جهات اليمن كا٤بشارؽ كا٤بغارب، اجتمع العجم كأصحاب األمّب أٞبد بن ٧بمد كمن 
ب األمّب احملرـك عبد الرحيم ال رٞبو اهلل إٔب جهات شظب ككثّب من أمراء العجم أصحا

كأعماؿ بِب جيش األعراـ كغّبىا من ببلد قدـ، كاتفقت حركب شديدة ك٥با تفصيبلت 
 ىائلة.

قاؿ الفقيو أٞبد بن ٰبٓب األكوع: إهنا كانت فوؽ عشرين كقعة كا٤بقاتلوف ٥بم من عند 
اإلماـ ا٢بسن، كالفقيو علي الشهارم، ٍب السيد العآب ٧بمد بن أٞبد اإلماـ السيد أٞبد بن 

عز الدين ا٤بؤيدم، كُب بعضها أمد سيدنا العبلمة عامر بن ٧بمد الذمارم، كفيها كصل 
ا٢باج آّاىد أٞبد ابن عواض كأخوه ا٢باج الفاضل علي بن عواض، كاستشهد ُب بيت 

حى كما أخرب٘ب موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد زريب ُب ىذه ا٢بركب، ٍب إنو حضر عيد األض
باهلل سبلـ اهلل كرضوانو عليو، كقد ذكر ٕب أمور شهارة احملركسة باهلل، كأف حي كالده 

صلوات اهلل عليهما فيما قالو: يا كلدم ال يغرنكم إقباؿ الفتوح فتَبكوف شهارة كتستبدلوف 
األىنـو ُب تلك ا٤بدة فأنآب ّٔا فقد حصل معي غلط كخطأ بالبقاء ُب السودة، كترؾ 

أٛبكن من ا٣بركج منها من غّب مبلٞبة، كذكر حديثان طويبلن ُب أحواؿ شهارة، كقلت لو 
سبلـ اهلل عليو ُب ذلك ا٤بقاـ: أرأيت يا موالنا حفظكم اهلل أف اإلماـ عليو السبلـ كاف 

ريف [ الش211يقطع بأنك القائم بعده ككٕب عهده، كليس من مذىبو كمذىبكم ]ؽ/
الوصية؟ فقاؿ: كاف يتوسم ذلك كيظنو غالبان ألمارات كاف ٯبدىا، كإال فا٤بذىب ذلك 



حٌب قاؿ: ٤با كاف ليلة العيد ُب عرفة افتسح ٝباعة، منهم القاضي آّاىد حسن بن علي 
بن مشس الدين بشارم العنسي العذرم، ككاف من عمدة الرؤساء، فكتب إليو اإلماـ عليو 

بالعودة، كمن ذلك الكتاب: إف األشرار باعوا أئمتهم بدنيا، كأما أنتم السبلـ با٤ببادرة 
فبكذا من خضارة العيد أك كما قاؿ، كما كصلتو ا٤بواد إال كقد اهنزمت مقدمات مراتبو 

 كاتصل بو العجم.

قاؿ السيد عيسى: إف سناف دس ٤بن بدلو حٌب لـز النوبتْب، كأف اإلماـ عليو السبلـ ٤با 
بن ا٤بعافا: يا فقيو ىذا أمر عقد بليل كإف ذلك ُب شهر صفر سنة ٜباف رأل ذلك قاؿ ال
 ـ[.1599كألف ]أغسطس 

إٔب ىنا ركاية موالنا أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ، كأخرب٘ب غّبه كالوالد السيد ٝباؿ الدين علي 
بن ا٤بهدم كغّبه أف سناف لعنو اهلل تقدـ إٔب بيت ابن عبلء موضعان يسمى قرف اليهودم 

ىـز ا٤براتب اإلمامية كما تقدـ، ككاف اإلماـ عليو السبلـ أرسل رتبة إٔب جبل بِب حجاج ك 
فهزموا، كاستشهد فيو السيداف الفاضبلف كالسيد آّاىد شرؼ الدين ا٢بسن الصادؽ بن 
علي بن ا٤بهدم رٞبو اهلل، كالسيد صاـر الدين إبراىيم بن مشس الدين بن ٧بمد بن علي 

 من أىل حبور، كقتل من أىل السودة كمن فيها مع ا٥بزٲبة ٝباعة كٓب بن ا٤بهدم رٞبو اهلل
يشعر اإلماـ عليو السبلـ إال )كىم( ُب قاع زكقر، فخرج للقائهم بعض من حضر كىزموا 

كاتصلوا با٤بدينة، ككاف اإلماـ عليو السبلـ متزكجان على بنت اإلماـ الناصر لدين اهلل ا٢بسن 
بنت األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا ُب تلك األياـ فأراد طلوع  بن علي عليو السبلـ، كأمها

ا٢بصن ليأخذ شيئان، فقاؿ لو األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا: ال تدخل كىو ناصح لو ُب ذلك 
كإف كاف ُب مواالة العجم مضمران كلو السعاية ُب دخو٥بم السودة على موالنا عليو السبلـ 

صبلح بن ٧بمد الغربا٘ب، فإنو يركل أنو ىم بقتل كٝباعة من أصحابو على رأيو كالشريف 
اإلماـ عليو السبلـ كقد أخذ ماالن على ذلك كقلب الرمح لذلك كموالنا عليو السبلـ مدبر، 

 فمنعو ابن ا٤بعافا كرضي ابن ا٤بعافا ٖببلصو من يد اإلماـ كعوده ببلده كما كعده



انو من حفظ موالنا عليو السبلـ، العجم، ككره الغدر ا٤بوصل إٔب النفس ٤با يريد اهلل سبح
كما جعل اهلل بو من النفع العاـ ٤بلة اإلسبلـ، فخرج عليو السبلـ كليس عليو إال قميصو 

[ ٱبرج ُب 212كسبلحو كقد اعتجر بعمامتو، كتقلد مصحفو الكرٙب مع سيفو، ككاف ]ؽ/
 من بيت معو كيعود كيرمي على ضعفاء أصحابو.

سبلـ أٞبد بن سعد الدين بن ا٢بسْب ا٤بسورم حفظو اهلل )ركل القاضي العبلمة صفي اإل
أنو ركل لو ا٢باج ٰبٓب بن مطر من بِب سعيد من األىنـو كىو من خدـ اإلماـ ا٤بنصور باهلل 
عليو السبلـ كمن ٱبتص بو: أنو ٤با خرج اإلماـ عليو السبلـ من السودة كمعو بندؽ ُب يده 

السيد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم بن علي بن كىو يريد الرمي كاألتراؾ قد حضركا كمعو 
ا٤بهدم بن أٞبد ا١بحاُب رٞبو اهلل، فخاؼ على اإلماـ عليو السبلـ، فقاؿ لئلماـ: إذا 

مرادؾ الرمي كقتل األتراؾ خرجنا إٔب ٙبت باب السودة إٔب برنكة ا٤بنسرة فإهنا تلـز الطريق 
ية، فقاؿ: صواب، كلو كاجهو السيد الشرقية كطريق السودة لئبل تلـز علينا الطريق الشرق

بغّب ىذا ٓب يسعده ألنو من أىل الثبات فوجو لو العبارة، ك٤با صارت بيارؽ األتراؾ فيها 
 فتوجو إٔب ا٤بوسم كبات فيو على ما قيل، كعـز إٔب ظليمة سبلـ اهلل عليو( .

ي كلقد أخرب٘ب غّب كاحد أنو كقف ساعة ُب جانب السودة ُب موضع يسمى ا٣بف يرم
بالبندؽ كيقتل حٌب تعلق ىو كأصحابو موضعان يسمى الصابة من ا٤بوسم، ٍب نصب رايتو ُب 

ذلك ا٤بوضع كثاب إليو ا٤بنهزموف، كتقدـ بيومو حٌب اتصل با٤بدائن من ببلد ظليمة، 
 كاستقر ىنالك ُب األبرؽ، كقد تفرؽ أعوانو.

األبرؽ إال ثبلث بنادؽ، كأما قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: ٓب يبق معو ُب ٝبعة صبلىا ُب 
أىل السودة فإف كرباءىم ٩بن صار إٔب رأم ابن ا٤بعافا خانوا فقل احَبازىم ككثقوا ٗبا ُب 

 أيديهم من سناف لعنو اهلل من العقد فقتل منهم كثّبان مع غّبىم من الضعفاء.
ت أخرب٘ب بعض أىل السودة أف شيخهم الشيخ صبلح بن ].......[ ٩بن خاف اإلماـ أت

بو ا١بنود الظا٤بة ُب ٝبلة أسرل، كقد أثخنوه با١براح كقتل بعض أىلو ُب ٝبلة القتلى، فقاؿ 



لسناف لعنهما اهلل: ىذا خطك ُب أيدينا فحصل فينا ما تراه، فقاؿ: ما يفعل لك القرطاس 
كقد كقفت ُب طريق السيل، ٍب أطلقو كأعطاه شيئان كأطلق األسرل، قاؿ: فعاد ىذا الشيخ 

فوجد ُب الطريق أسرل من أصحابو ُب أيدم العجم يساقوف، فبشرىم بالسبلمة، ا٤بشـؤ 
[ منهم بأحد شيئان بل 213كقاؿ ٥بم: إف سناف ٓب يقتل األسرل كال أعطي من كصل ]ؽ/

عاقب بعضهم، كإ٭با أعطى ا٤باؿ من كصل بالرؤكس ففطن العسكر الذين أسركىم فضربوا 
قاؿ: كاهتم الشيخ بأنو أراد ىبلكهم لعنهم اهلل أعناقهم ككصلوا بالرؤكس ألجل ا٤باؿ، 

ٝبيعان، كأما اإلماـ عليو السبلـ فاستقر ُب األبرؽ كالعجم ٘بتمع ُب السودة كقد رأل عليو 
السبلـ كثرهتم كذىاب الناس عن اهلل سبحانو كعن أحكامو، كأما العجم فإهنم اجتمعوا إٔب 

 عند طاغيتهم سناف ال رٞبو اهلل.
 ى: اجتمعوا إليو إٔب ٟبر كأنو عاد بعد فتح السودة إليو لعنو اهلل.قاؿ السيد عيس

قاؿ الفقيو أٞبد بن ٰبٓب األكوع: إف عدك اهلل بعد أف فعل ما ىو أىلو بالسيد عامر رٞبو 
اهلل كسلخ جلود أنفار من أصحابو كما تقدـ كغّبىم، كغزا إٔب خيار فقتل كثّبان، منهم 

ه كٞبلوه رؤكسهم إٔب ٞبومة، ٍب سلخوه لعنهم اهلل فهابو الفقيو ىادم بن حدقة قتل أكالد
الناس ككاجهو كثّبكف رىبة كقد تقدـ ٍب عاد إٔب رجاـ من أعماؿ ذم مرمر يعِب سناف ال 
رٞبو اهلل، كذلك أف مقدمات ا٢باج مشس الدين كأىل ا٤بشرؽ ضيقوا على صنعاء، قاؿ: 

مّب عبد اهلل بن ا٤بعافا كجلعوه أمّب كعاد لفتح ثبلء ٍب صعد إٔب كوكباف كخلعوا على األ
األمراء كأقطعوه ببلده كغّبىا كجهزكا معو أمراءىم من العرب كالعجم كجعلوا على ا١بميع 
األمّب ا٤بسمى ذم الفقار كجعلوه مع األمّب ابن ا٤بعافا كتدرؾ ال رٞبو اهلل بلـز اإلماـ عليو 

عوا معو الرجاؿ من العرب كالعجم، السبلـ ك٧باصرتو ُب شهارة ككذا، كأعطوه األمواؿ، كٝب
كقد قتل سناف ال رٞبو اهلل ٝباعة ُب ىذه الوقعة بعضهم صربان، منهم السيد عبد اهلل 

ا٤بؤيدم كقد أمنو ابن ا٤بعافا كغّبه، كالفقيو الفاضل الصاّب ]......[ اآلنسي قاؿ: ال نفر 
عليو، كرأيت خطان للحاج عن إماـ ا٢بق كالدفاع عنو فثبت ٯبالدىم حٌب قطعوه رٞبة اهلل 



الفاضل آّاىد أٞبد بن عواض رٞبة اهلل عليو بعد ىزٲبة اإلماـ عليو السبلـ من السودة فيو 
طوؿ، كيذكر أنو قد استحيا من كثرة معاكدة ما أكدعو فيو من النصيحة كسألو باهلل العظيم 

 :أف يفعل ما نصحو أك يرجع لو خطو، فكاف ا١بواب عليو ُب ظهره ما لفظو

ا٢بمد هلل كحده، ا٤بنصور باهلل إف شاء اهلل بلغ كتابكم كاهلل يتحفكم بشريف السبلـ، 
كٰبققنا ٝبيع ما ذكرًب كٝبعنا قبائل عذر كاألىنـو كظليمة، كطلبنا منهم أٲبانان كقواعد فعلوه 

كلو  كافَبقوا لنا ألف رجل كٜبا٭بائة رجل كٝبيع البنادؽ ٮبة تشبو ا٥بمة األكٔب كاهلل متم نوره
[ كقبائلهم ككادعة كغّبىم إٔب 214كره الكافركف، كتأىبوا أنتم كمشائخ بِب عمراف ]ؽ/

كادعة كبِب مالك أك أم األماكن تفعل عليهم قواعد مثل ذلك، كنتفاكض ٫بن كأنتم كنبِب 
على ما ىو األصلح للمسلمْب إف شاء اهلل تعأب كال تشجنوا من رجوعنا من السودة إ٭با 

لك ىبلؾ الظآب الغشـو كمن يتعلق بو كسيعلم الذين ظلموا أم منقلب أراد اهلل بذ
 ينقلبوف، بعد شريف السبلـ ىذا لفظو ٖبط يده الشريفة.

كُب كتاب ا٢باج طوؿ كذكر أف اإلماـ ٯبعل على ببلد األىنـو كغّبىا أحد السادة ٍب تقدـ 
ىم ُب جهات ا٤بشرؽ ا٤بشرؽ فهو خاؿ عن الظا٤بْب، كيقدـ الفضبلء كاألنصار كيكوف ظهر 

٨بافة ٩با كقع، ك٠بعت من حي موالنا ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو أف اإلماـ عليو السبلـ 
 تكلم ُب الناس كشددىم بعد ىزٲبتو من السودة كذكر من كبلمهم كثّبان.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو ما معناه: كبعد رجوع اإلماـ عليو السبلـ من السودة كقد كصل 
آّاىد سيف اإلسبلـ أٞبد بن عواض رٞبو اهلل كمشائخ خوالف العالية إٔب معرجة  ا٢باج

من جاسف يلتمسوف مسّب اإلماـ معهم كيقاربوف صنعاء با٢برب فلم يسَبجح اإلماـ عليو 
 السبلـ ذلك كدافع عن ببلد شهارة كما سيأٌب ُب أخبار الشرؼ كغّبه.

 ]مواالة كادعة لئلماـ[
نو اهلل ُب ٞبومو، ككانت قضية السيد عامر رٞبو اهلل اختلت ببلد ك٤با استقر سناف لع

الظاىر على اإلماـ عليو السبلـ ككذا غرباف، فأرسل اإلماـ عليو السبلـ إٔب كادعة بعد 



٧باكرة كعطاء كثّب لكبارىم كطلب منهم اإلجابة فأجابوه، كطلع إليهم السيداف العا٤باف 
، كعلي بن صبلح العبإب كاستقاـ ٥بم كادعة أيامان الفاضبلف صاّب بن عبد اهلل الغربا٘ب

كأخربوا ٧بطة للعجم ُب ّٔماف عليها األمّب عبد اهلل بن مطهر بن اإلماـ شرؼ الدين، ٍب 
غلبهم عليها جنود الظا٤بْب ٍب ُب خبلؿ ذلك كأب غرباف جانب ا٢بق فأرسل إليهم اإلماـ 

بن سعيد الطّب، كاستقر فيهم ليإب، ٝباعة من أصحابو فيهم الشيخ آّاىد عبد اهلل 
كقصدىم األمّب عبد اهلل بن مطهر أيضان فاهنزموا من غرباف مع تبلـز ا٢برب كسلمهم اهلل 
تعأب، ٍب توجهت احملاط ا٤بخذكلة إٔب جهات ظليمة فدافعهم جنود ا٢بق بعض دفاع ٍب 

بن عبد ا٤بلك بن طلعوا من موضع يسمى بينة فقتلوا من ا٤بسلمْب عدة كما أخرب٘ب ناصر 
 عمراف كبعد طلوعهم ظليمة أخربوا حبور سيما بيوت السادة.

قلت: كبلغِب أف اإلماـ عليو السبلـ كاف يرل ا٣براب ُب بيوت السادة كىم عنده فيدعو 
٥بم كيدعو على ابن ا٤بعافا، كقاؿ: إف شاء اهلل تعمر خّبان ٩با كاف كيهدـ اهلل بيوت ابن 

[ عليو السبلـ يضرب بعمارة حبور ُب الدكلة اإلمامية 215ؽ/ا٤بعافا، فكاف كما قاؿ ]
األمثاؿ فعاد اإلماـ عليو السبلـ إٔب جوار شهارة كرتب مواضع، كقامت ا٢برب أيامان ٍب 
دخلت جنود العجم ببلد عذر كطلع جنود الظا٤بْب إٔب حوإب كعر من أسفل كادم أقر 

اء اهلل تعأب، كأما ا٢باج مشس الدين رٞبو فتعلق اإلماـ عليو السبلـ شهارة كما سيأٌب إف ش
 اهلل فعاد ببلد خوالف كجهاهتا.

قاؿ السيد العبلمة أٞبد بن ٧بمد نفع اهلل بو: ك٤با عاد ا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض 
األسدم ٞباه اهلل من كادعة بعد إضراب اإلماـ عليو السبلـ من ا٣بركج عن ببلد األىنـو 

لف مشلهم، كغزا أطراؼ األتراؾ كأنزؿ ّٔم ضرران عظيمان، ككاف قد إٔب ببلد خوالف ٝبعهم ك 
كقع ُب تلك ا١بهة فَبة كفساد ٤با خرج اإلماـ من السودة، كخرج من صنعاء الشريف ٧بمد 

بن علي بن بنت الناصر بدراىم كثّبة كدخل ببلد خوالف لفساد أىلها كأظهر أنو مواؿ 
يريد، كركم أنو خرج بسم ليهلك من أمكنو من لئلماـ عليو السبلـ ليتوصل بذلك إٔب ما 



أعواف اإلماـ كأنصاره فلما تبْب للحاج مشس الدين أمره طلب مشائخ خوالف كأعلمهم 
بذلك، فقبضوا عليو بعد أف كاد يفلت با٥برب فأمر بو ا٢باج إٔب ا٢بيمة فسجن ُب حصن 

٠بو ظفر. كاهلل يسمى ظفر، قلت: أظنو أرسلو إٔب آنس ألنو ٓب يكن ُب ا٢بيمة حصن ا
 أعلم.

 ]أخبار ا٤بغارب من جهة ا٢بيمة كببلد آنس[
فصل: كلنرجع إٔب ٛباـ أعماؿ ا٤بغارب من جهة ا٢بيمة كببلد آنس كما إليها من ببلد ذمار 
كببلد جبل تيس كما يتصل ّٔا من ببلد حراز، فذكرنا أف الباشا علي ال رٞبو اهلل ٤با قتل ُب 

كالتجأكا إٔب الباشا حسن ال رٞبو اهلل كأًب أىل رٲبة كجهاهتا على رٲبة انتثر نظاـ العجم 
االمتناع من الظا٤بْب ٫بوان من إحدل عشر سنة، كفتحها كزير الباشا جعفر ال رٞبو اهلل 

ا٤بسمى عبد اهلل شليب كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب كغلبت العجم على ا٤بشارؽ كا٤بغارب، 
السيد عامر رٞبو اهلل أياـ سناف لعنو اهلل كأمراء من  كفيها اجتمع ُب كوكباف بعد أسر

عظماء العجم، كاألمّب أٞبد بن ٧بمد بنب مشس الدين كاألمّب احملرـك عبد الرحيم، كاألمّب 
عبد اهلل بن مطهر كاألمّب إبراىيم بن مطهر كغّبىم كذلك بعد أف صفا ٥بم جانب ا٤بغارب 

اـر ذم ا١ببلؿ حٌب ركم من أخبارىم ما تنزه كأسرفوا ُب األمواؿ، كبسطوا ُب التهتك حمل
 [أحوا٥بم.216منو األ٠باع كما تقدـ قريبان ٩با أمكن من ذكر ٝبل ]ؽ/

كركم أف أمراء األشراؼ أخرجوا مضحكان يسمى زفاجر حاشا الشرؼ كأىلو منو كلبسوه 
صلوات اهلل قميصان أسود كعمموه بثياب كثّبة كجعلوا على رأسو عودان كبّبان يهزؤكف باإلماـ 

عليو، كالعجم أخرجوه مضحكان ٥بم مصريان فعل أعظم من ذلك لكن بغّب ما يتعلق ٗبوالنا 
عليو السبلـ فاحتاؿ مضحك األشراؼ على مضحك العجم حٌب جُب عليو ٗبا ال ينبغي 
تصديره، فرأكا ُب كجو سناف ال رٞبو اهلل كاألتراؾ الكراىة فأرادكا إٙبافهم ٗبا يهوف عليهم 

ا ألسد ىائل من أسدين مع األمّب أٞبد بن ٧بمد بأف ٱبرج إٔب ا٤بيداف ٕبيث ال يراه فأمرك 
سناف ال رٞبو اهلل ٍب قاؿ ا٤بضحكوف كغّبىم باألصوات ا٤برتفعة: خرج سناف خرج سناف 



كعظموا القوؿ حٌب ذىب من سناف ما بو، ٍب أخرجوا ثوران من بقر جبل تيس ٩با كصل ٥بم 
 للضيافة.

ألفضل شهاب الدين أٞبد بن عبد الرحيم بن أيب الرجاؿ: ما ىو بالكبّب قاؿ القاضي ا
كإنو يعرفو كموالتو امرأة هنبوه عليها من بِب ا٣بياط، قاؿ: ككنا ٨بتفْب ُب تلك البلد فلما 

أكصلوه ا٤بيداف صاحوا ٝبيعان: ىذا اإلماـ قاسم ىذا اإلماـ قاسم انظركا ما يفعل بو سناف 
شهد ذلك من غّب كاحد: فتطولت األعناؽ كازدحم الناس للنظر يعنوف األسد، قاؿ من 

إٔب ىذه ا٤بضحكة، قاؿ: فلما عاين الثور ذلك األسد قصده فجمع األسد نفسو للوثبة 
كافَباس الثور فما كاف بأسرع من سبق الثور إٔب أف كضع قرنيو ُب صدره فألقاه على قفاه 

ىاربان كالثور ُب أثره، كالغوغاء تصيح،  ٍب داس بطنو كخصيتو حٌب أحدث شيئان فريا ككٔب
ككانت كرامة عظمى أظهرىا اهلل سبحانو ُب ىذا احملل الذم اجتمع فيو أىل الضبلؿ، 

كغالبوا فيو ذم ا١ببلؿ، كانتشرت ىذه الكرامة ُب اآلفاؽ، كٙبدث ّٔا أخبلط الرفاؽ كما 
ُب ذكر شيء من كراماتو قاؿ السيد العبلمة مشس الدين أٞبد بن ٧بمد الشرُب نفع اهلل بو 

 الباىرة سبلـ اهلل عليو:
 كا١بمع كلوا ببل حرب كفتنتهم .... كاألسد مذعورة كلت من البقر

كقاـ أكلئك األشرار من ٦بلسهم ا٣ببيث، كنسوا مع ىذه الكرامة كل حديث، كما كاف 
 ذكر عطاء ربك ٧بظوران، كُب صنعاء اجتمعوا على مثل ذلك مراران كقد تقدمت اإلشارة إٔب
ىذين آّلسْب كٓب ينجح فيهم ىذه كأمثا٥با بل اجتمعوا إٔب جهات القبلة حٌب نالوا 

[كقضايا 217األطراؼ كا٫بدركا إٔب ببلد مدع كببلد عفار، فحصلت حركب مهيلة ]ؽ/
طويلة كقد جعلوا على حصن عفار ٧بطة فحاصركه حٌب تٌسلموه، ككاف ُب ببلد عفار 

ماـ ا٢بسن عادت بركاتو كالفقيو علي الشهارم كالفقيو عز السيد مشس الدين أٞبد بن اإل
الدين كاشتد عليهم األمر كاهنزموا إٔب بِب حيش كالفقيو عز الدين أمره اإلماـ عليو السبلـ 
بالغارة إٔب الظفّب فكاف من أمره مايأٌب إف شا اهلل تعأب، كاتصلوا بببلد حجة ككاف جنود 



م كصاحب تدبّبىم موالنا ٧بمد عليو السبلـ كىو ُب ا٢بق فيها حافظْب أطرافها كأمّبى
 عنفواف الشباب كلديو السادة الكراـ ا٤بقدـ ذكرىم كغّبىم.

 ]أخبار حجة[
قاؿ القاضي العبلمة ٝباؿ الدين ا٤بهدم بن سعيد ا٥ببل عافاه اهلل تعأب: أنو كاف الفقيو 

ن ببلد قدـ حجة، ككاف آّاىد عزالدين بن سعيد األكوع رٞبو اهلل ُب جانب القركات م
الشيخ حسن بن عاطف األىنومي ُب ا١باىلي كأف السيد العبلمة عبد اهلل بن ٧بمد احملرايب 
رٞبو اهلل ُب ٝبع من األىنـو ُب حصن ماذف بالقرب من كوكباف ا١برب فكاف أكؿ من دخل 

م( إال حجة من الظا٤بْب األمّب ٧بمد بن عبد الرٞبن، ٍب اتفقت حركب شديدة )ٍب ما راعه
دخوؿ األمّب احملرـك عبد الرحيم من القركات، كاهنـز الفقيو عز الدين كأراد االتصاؿ يعِب 
الفقيو عزالدين ٔبانب الظفّب حٌب انتهى إٔب بِب ىجر كجعل ُب ا٤بصنعة رتبة بِب ا٢بساـ 

 كىم من أىل الصرب قريبة من ببلد ا١برب ٩با يلي الظفّب كالتجأ إليها فاتفقت حركب شديدة
ُب مواضع كثّبة من ببلدحجة فما أمسى إال كقد اتصل عبد الرحيم الرٞبو اهلل بببلد ا١برب 

كأحاطت جنودىم بالفقيو عز الدين كمن معو كبالسيد عبد اهلل كمن معو فاجتمعت 
الغارات من كل جهة من الببلد اإلمامية فما قدركا على اإلفراج عنهم، كلقد أرسل موالنا 

و رسبلن إٔب ببلد حاشد كبكيل ينكفوف )كلبس( أىل التنكيف ا٣بصف ٧بمد سبلـ اهلل علي
كغّبىا فأتى من ا٤بشرؽ غوائر نافعة، كانضموا إٔب ا٢باج مشس الدين بن أٞبد بن عواض 

رٞبو اهلل، كقصدكا احمليطْب بالفقيو عز الدين كمن إليو فأفرجوا عنهم بعد شدة شديدة 
كبنو ا٢بساـ ٧بتارين ٟبسة أشهر من غرة رمضاف  كمبلحم كقتل كثّب، كبقي الفقيو عزالدين

سنة سبع إٔب آخر ٧بـر سنة ٜباف ]كألف[ ، ككاف موالنا ٧بمد كالسادة كأىل الظفّب يشغلوا 
 عسكر عبد الرحيم

من جهة القبلة كٚبتلف إليهم با٤بدد من قوت كغّبه، رجل ا٠بو ا٤بطرم، ككصلت الغارات 
لشيخ عبد اهلل الطّب كغّبٮبا، ككاف اإلماـ عليو مع ا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض كا



[ قد تابع الغارات كأكثرىا ٓب ينفذ إٔب الطّب النقطاع الطريق كبعضها 218السبلـ ]ؽ/
حركب فحصل الفرج كذلك الغوائر عادكا كقد أحربوا حربان عظيمان كٓب يقدركا على االتصاؿ 

ج فخاطركا بأنفسهم كخرجوا ك٪بوا من بالفقيو عز الدين كمن معو فأيس احملتازكف من التفري
القـو الظا٤بْب كا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كما أخرب٘ب بذلك أٞبد بن ٰبٓب األكوع كىو مع 
احملصورين، كأخرب٘ب أيضان أف بِب صرٙب كبِب جرب ٚبلفوا عن الغارة كالغوث، كاعتلوا بأف 

بالوقعة اآلتية، من قتل بِب  احملتازين من بكيل فالغارة كالغوث متعينة على بكيل، فابتلوا
جرب كغزكا موضعان من بِب صرٙب يسمى دلواف كاحتز منهم ستة كعشرين رأسان، كمن بْب 

 جرب أربعوف رأسان كما سيأٌب.

كأما السيد عبد اهلل كمن لديو من األىنـو فإهنم أحربوا كقتلوا كثّبان من العجم، جنود احملرـك 
قل عليهم الطعاـ، كلقد أكلوا بغبلن للسيد عبد اهلل رٞبو عبد الرحيم كٓب تتصل ّٔم الغارات ك 

اهلل، ك٤با طاؿ حصارىم على عبد الرحيم الرٞبو اهلل، كقد رأل كثرة ا١بموع ُب جانب 
الظفّب كرأل ما حصل على ا٤بصنعة فخاطبوه بالصلح، كأنو يفرج ٥بم ٱبرجوف كيسلموف لو 

ألخـر من العجم كغّبه، كاشَبط السيد ا٢بصن ففعل ٥بم أمانان، ككاف معو األمّب أٞبد ا
كمن معو ضمانة العجم، ككاف أركن إليها كآنس من األمّب ا٤بذكور، ككاف عبد الرحيم 

كأصحابو ُب جانب كالعجم ُب جانب كقد شرط ٥بم عبد الرحيم أف طريقهم عنده كالعلم 
كالغدر، ٥بم ٗبا ىو مضمر فاتفق أف أمّب العجم كره العيب، كقاؿ: ال أرضى بالعيب 

كأرسل إٔب السيد أ٘ب أبرأ ٩بن كانت طريقة جانب عبد الرحيم فخرج السيد كمن إليو ليبلن 
من العجم كألصوا الفوانيس فأمرىم األمّب األخـر بتطفيتها ككَب ٥بم كخرجوا سا٤بْب كالذم 
خرج من جانب عبد الرحيم غدر بو كقتل ٝباعة من ا٤بسلمْب بعد األماف كصارت حجة 

أرسل صنوه ٧بمد بن عبد الرٞبن ككثّبان من أمراء العجم فاستولوا على ببلد  عليو، ٍب
الشرؼ، ك٥بم أخبار ٠بعت ٝبلها كذىب التفصيل كصار موالنا اإلماـ ٧بمد ُب حصن 
الظفّبمع مشائخ الظفّب، كعبد الرحيم يدبر ا٢بيل عليو كعليهم فلم يقع على طائل كقد 



كقع فيو صائبة رصاص ُب ٢بيتو كذىب منها بعض  راكحتهم الغارات كباكرت، كُب بعضها
[ كأظهر أنو قد مات كأنو أكصى أف يدفن 219أضراسو، كركم أنو ال رٞبو اهلل اختفى ]ؽ/

 ُب الظفّب عند اإلماـ شرؼ الدين سبلـ اهلل علية كٞبلو

أصحابو لعلو يدخل باب ا٢بصن للفتك بو، ككاف لو غدرات حجاجية قاتلو اهلل كأرجعوه 
 ب الباب كخيب اهلل أملو، ىكذا ٠بعنا من غّب كاحد.من قر 

كأخرب٘ب بعض من كاف ُب جنوده أنو فعل التابوت ا٤بعتُب بو على قرب اإلماـ شرؼ الدين 
كبقى موالنا اإلماـ ٧بمد ُب  -كاهلل أعلم-عليو السبلـ فشع أنو فعلو مكيدة فأرجعوه 

كخافوا على أطياهنم كاستهبلؾ الظفّب أيامان كحصل من أىل الظفّب ا٤بلل من ا١بهاد 
منافعهم، فصا٢بوا على أنفسهم كجرل خطأّم إٔب األمّب عبد اهلل بن ا٤بطهر بن اإلماـ 

شرؼ الدين كأخرجوا موالنا ٧بمد على حالة ٧بمودة فاتصل بوالده عليو السبلـ، ك٠بعت 
 تعأب  أف ُب طريقو إٔب كالده عليهما السبلـ ٢بقو مشاؽ خفي علي تفصيلها كسلمو اهلل

 كيد الكائدين، كعداكة ا٤بعتدين، كا٢بمد هلل رب العا٤بْب.
كمن فركع ىذه ا١بمل أخبار ببلد حراز فإنا قد ذكرنا إستيبلء أىل مسار على حصنهم  

كما تقدـ مع السيد ٧بمد بن علي القراع كحفظوه من العجم كمن الباطنية كحاربوا دكنو 
كتغلب على العجم مع اشتغا٥بم بأطراؼ ا٤بغارب  كأجأّم حلفاؤىم من الزيدة كالشافعبة، 

كرٲبة الرٲبي كما إليها كببلد حراز كببلد برع كما إليها، ككذا ببلد ا٢بجرية كمشارؽ اليمن 
كيافع حٌب فرغوا من أعماؿ القبلة كفتحوا بعضان كبقى على االمتناع بعض كما سيأٌب إف 

 شا اهلل تعأب ُب أخبار مسار كما يتعلق بو.

 اللطية[ ]كقعة
فصل: كلنعد إٔب أخبار اإلماـ الزاىد شرؼ الدين بن صبلح ا٢بمزم رٞبة اهلل عليو قد 
ذكرنا كيفية استيبلئو على ا٢بصوف، ٍب استقراره ُب حصن ثبلء، ككاف ا٢برب بينو كبْب 

العجم ككوكباف فيما بلغِب ٫بو ثبلث سنْب، ككاف رضواف اهلل عليو ٧بببان إٔب ٝبيع ا٤بسلمْب 



معركؼ، كعلمو موصوؼ، ككرمو مألوؼ، ككاف قبل قياـ موالنا عليو السبلـ كما  فضلو
قاؿ اإلماـ ا٤بنصور باهلل عليو السبلـ ُب السيد اإلماـ عماد الدين ٰبٓب بن علي السليما٘ب 

 رٞبو اهلل تعأب:
 فلو ٰبٓب دعا قدمان إليها .... لكاف ّٔا إمامان لئلماـ

 
[، 220اة ُب كثّب من ببلد الزيدية السيما مغارّٔا ]ؽ/ككاف ٦باب الدعوة، كيسعى السع

ككاف قد قبضو الَبؾ أخذىم اهلل كٞبلوه إٔب صنعاء قبل اإلماـ عليو السبلـ ٤با اشتهر من 
فضلو ككثر عند العامة كا٣باصة ذكره فخافوه فضمن عليو األتراؾ بِب ا٢بسن أىل كحبلف 

مقصودان للقرل كاإلقراء حٌب قاـ اإلماـ عليو  كبقي إيامان ٍب ىاجر إٔب الظفّب، كبقي أيامان 
السبلـ فخرج من الظفّب إٔب كحبلف، ك٤با قاـ اإلماـ عليو السبلـ خرج من كحبلف إٔب 

 ببلد بِب جيش ككحبلف كما تقدـ.

كأخرب٘ب بعض أصحابو أف عدة عسكره الذين صربكا معو ]ألف كمائٍب نفر[ ، ككاف يأٌب 
منهم الظا٤بوف، كعاد سناف ال رٞبو اهلل إٔب بِب صرٙب كما  ٥بم ا٤بدد من كل جهة حٌب أيس

تقدـ كأىل كوكباف ٰباربونو كمن عندىم من العجم اليد لو ُب أكثرىا عليهم، ككاف معو من 
العيوف ا٢باج الفاضل أٞبد بن علي بن دعيش الغشمي كالفقيو علي بن ٧بمد الشهارم 

ذا السيد الرئيس ا٥بادم ابن ا٢بسن بن اإلماـ عمدة ُب ا١بهاد كثّبان ما ٲبده كٰبضر معو ،كك
شرؼ الدين الكحبل٘ب كانقلب على عقبو كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب، كقد تقدـ من 

أخبار السيد العبلمة أٞبد بن ٧بمد احملرايب رٞبو اهلل تعأب فكاف ىؤالء ٲبدكف ثبلء 
٩با تقدمت اإلشارة  كٰبضركف أكثر حركّٔا حٌب استشهد السيد أٞبد كما حصل بعد ذلك

إليو، كامتحن رضواف اهلل عليو ُب كقعة باب اللطية كىي أنو زحف إٔب حوإب الضلع ٔبموع  
كثّبة كٓب ٰبصل من بعضهم كقوؼ على تدبّبه النافع، بل تقدموا كجعلوا شاىق ا٢بيد كراء 

مد ظهورىم فحصل ٚباذؿ بعد أف كانت اليد لو ُب أكؿ النهار، فحمل األمّب أٞبد بن ٧ب



ُب ٫بو ٟبسمائة فارس، فاهنـز ا٤بسلموف فقتل منهم ٫بو مائة نفر، أك يزيدكف أك ينقصوف، 
كبعضهم ىلك من الَبدم من أعلى ا١ببل }آب، أىحىًسبى النَّاسي أىٍف يػيتػٍرىكيوا أىٍف يػىقيوليوا آمىنَّا 

 كىىيٍم الى يػيٍفتػىنيوفى{.

عة ثا٘ب مقدـ السيد أٞبد بن ٧بمد قاؿ السيد أٞبد بن ٧بمد نفع اهلل بو: إف ىذه الوق
احملرايب إٔب حضور كذلك أف السيد آّاىد حسْب بن علي ]سحلة[ رٞبو اهلل كاف قد 

أرسلو السيد عامر رٞبو اهلل إٔب بيت منعْب ُب عسكر كثّب فقصده ابن مشس الدين ككقع 
عليو  ا٢برب بينهما ُب ضلع بكر فأغار إٔب السيد حسْب على عسكر من أصحاب اإلماـ

السبلـ الذين ُب حضور فوصلوا إٔب موضع يسمى اللطية، كالتفت ابن مشس الدين عليهم 
كأحرّٔم كترؾ أىل بيت منعْب فاهنزموا فقطعهم ا٣بيل فقتل منهم كجعل ُب ذلك بياضان، 

[ علي بن ا٤بهدم كالشيخ عبد اهلل ا٢بارثي 221كالركاية الٍب ُب الكتاب من السيد ]ؽ/
ربيشي كغّبىم من الثقات، كذكركا فيها من األعياف كثّبان مع السيد ا٢بسن كالفقيو صبلح ال

نفع اهلل بو كالسيد أٞبد منهم، كا٢باج الفاضل آّاىد أٞبد بن علي بن دغيش كغّبىم من 
العيوف لعل ُب الركاية سهو كإال ما ُب الكتاب أظهر كأشهر من غّب كاحد، كاستمر على 

السبلـ ُب شهارة احملركسة باهلل كبقي على حالتو حٌب خرج ذلك حٌب ا٫باز موالنا عليو 
موالنا عليو السبلـ من شهارة كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب، كلو مكاتبات إٔب موالنا عليو 
السبلـ كجوابات مشحونة من ا٢بكم كالعلـو الدينية كبعد غور،و كدىاء، كصرب، ُب األمور 

ٝباعة من أصحاب موالنا عليو السبلـ أف سبب الدنيوية رٞبة اهلل عليهما، ك٠بعت من 
الظهور عليو ُب حصن ثبلء على يد الفقيو أٞبد الدعا٘ب من ببلد عياؿ يزيد كأنو كاف من 

أصحاب موالنا اإلماـ عليو السبلـ، ككاف متاٟبان لو كيعرؼ كثّبان من مكاتبتو فغرتو ىذه 
 الفانية كصار إٔب سناف ال رٞبو اهلل على يد بعض

الظواىر فقاؿ كقد ذكركا إياسهم من ا٢برب على ثبلء: أنا أدلكم من أين مدد  مشائخ
السيد ا٢بسن ككيف حالو كعمد ا٤بغور إٔب قرطاس كسود خطان على لسن موالنا عليو 



السبلـ إٔب السيد ا٢بسن، كعلم عبلمة موالنا عليو السبلـ، كُب ذلك من ا٣بط كشبهة 
ألغراض الٍب ال يعرفها إال ا٣بواص، كأرسل للسيد كالعبلمة الشريفة كشبهها، كاللفظ كا

ا٢بسن رضي اهلل عنو بشيء من اإلماـ، كُب الكتاب أخبار عامة كخاصة كأنا صرنا ُب 
سجن عليكم فتعرفنا كيف أموركم كا٢بصن احملركس باهلل أك كما قاؿ، فأجابو السيد ا٢بسن 

ما حصل من احملبْب أك كما  كأخربه ٗبن ٲبدىم كمن يواصلهم كإ٭با عندىم شيء مدخر إال
قاؿ، فلما عرؼ سناف ال رٞبو اهلل، ككاف ُب ٟبر ٘بهز مغّبان إٔب ثبلء كأحاط بو من ٝبيع 

أقطاره كانضم إليو األمّب أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين كمن إليو من كرباء دكلتو حٌب منعوا 
ضواف اهلل عليو على السيد عادت بركاتو ا٤بواد فدافعهم كجرت حركب كثّبة حٌب عرؼ ر 

عدـ صرب من عنده فجرل ا٣بطاب على تسليم ا٢بصن كأماف من فيو، كخرج السيد إٔب  
كوكباف إٔب نظر األمّب أٞبد بن ٧بمد، كأما أصحابو فلهم سبلحهم كاألماف إٔب ببلدىم 
كتقررت األحواؿ كصار السيد ا٢بسن إٔب ٧بطة األمّب أٞبد بن ٧بمد كعظموه فأراد سناف 

  أف يصل إليو فلم يتمكن من ذلك لتوسط األمّب ا٤بذكور.ال رٞبو اهلل

كأخرب٘ب ٔبملة ىذه غّب كاحد من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ كأف السيد ا٢بسن سبلـ اهلل 
[، كعنده الرسم ا٤بوكلوف 222عليو كاف ُب خيمة عند خيمة األمّب أٞبد بن ٧بمد ]ؽ/

ٝباعة من خواصو فارتاع لذلك األمّب  ٕبفظو فلم يشعر إال با٤بخذكؿ سناف لعنو اهلل ُب
أٞبد بن ٧بمد كأصحابو كظنوا منو الغدر الذم ىو أىلو فقاؿ سناف ال رٞبو اهلل ما معناه: 

على رسلكم إ٭با أريد أنظر إٔب صورة ىذا السيد فلما رآه كخاطبو أجابو السيد بكبلـ 
اف خوفان من الغدر ك٤با صحيح مستقيم، كخفى على حا٥با ٙبقيقو، ٍب أرسلوه ليبلن إٔب كوكب

صار إٔب كوكباف طلبوه يقيدكنو فانكسر القيد األكؿ ٍب الثا٘ب كالثالث لزمو السيد عادت 
بركاتو بيده الطاىرة فبقي ٓب ينكسر كبقي ُب حصن كوكباف حٌب كصل موالنا ٧بمد بن أمّب 

خرجوا من شهارة ا٤بؤمنْب كالسادة الكراـ ا٤بذكوركف ُب أخبار شهارة احملركسة باهلل فإهنم 
 بعد تسليم حصن ثبلء بنحو عشرة أشهر كانضم إليهم.



 ]أخبار ببلد الشرؼ[
كأما ببلد الشرؼ فقاؿ السيد أٞبد بن ٧بمد الشرُب نفع اهلل بو ما معناه: أف اإلماـ عليو 

السبلـ بقي حافظان ١بانب شهارة بعد ا٣بركج من السودة أيامان كٙبركت جنود الظا٤بْب 
 لشرؼ كدخلوىا من جهة حجة، ككاف السيد نفع اهلل بو كاليها كما تقدـ.لدخوؿ ببلد ا

قاؿ رضي اهلل عنو: كٓب يكن معو من العسكر من يضبط ّٔم أطراؼ الشرؼ التساعها 
كعظم األمر، كأرسل اإلماـ عليو السبلـ بغارة مع الفقيو علي بن ٧بمد الشهارم كاجتمع 

زاىر بن عرجاش كغّبه من مشائخ الشرؼ إٔب بالسيد أٞبد عادت بركاتو كقد طلع الشيخ 
اإلماـ عليو السبلـ كطلبوه أف ٲبدىم بولده موالنا ٧بمد عادت بركاتو فأجأّم عليو السبلـ 

بإرسالو معهم كٓب ٰبصل طائل إٔب مراكزه أيامان، كعادكا إٔب اإلماـ عليو السبلـ، كدخل 
٦بلي بن صبلح بن كىاف العذرم  الظا٤بوف الشرؼ، كبعد ذلك أرسل سناف لعنو اهلل الشيخ

ككاف معو ُب االعتقاؿ فاسَبضاه كأرسلو للفساد علىاإلماـ، كصار ُب الصرارة من عذر مع 
عسكر من الظا٤بْب فأرسل اإلماـ عليو السبلـ حملاربتو السيد الفاضل شرؼ الدين ا٢بسن 

فاران كأتوا بو بن ٧بمد احملرايب مع عسكر منصور، فحاصركه أيامان كقتلوا من أصحابو أن
كبباقي أصحابو أسرل، فأمر اإلماـ عليو السبلـ ّٔدـ الصرارة فهي إٔب اآلف، كا٢بمد اهلل 

رب العا٤بْب، كقبض على ا٤بفسدين إٔب شهارة احملركسة باهلل كأعطى األمّب ا٢بسن بن ناصر 
 الغربا٘ب بغل الشيخ ا٤بذكور.

 ]حصار شهارة[
[ ناصر بن عبد ا٤بلك كأنو ٤با طلع جنود 223فصل: كلنرجع إٔب ٛباـ ركاية الشيخ ]ؽ/

الظا٤بْب من كعر أسفل كادم أقر، قاؿ الشيخ ا٤بذكور: فلما عاد من كاف عند موالنا عليو 
السبلـ كىو حينئذو ُب ا٢ببس من شرقي فبقي اإلماـ عليو السبلـ ينظر ما زحف إليو من 

األرض ٛبيد ّٔم، ك٠باع أصوات ا٤برافع كالطبوؿ كغّبىا تصك األ٠باع، العجم كالعرب ككأف 
قاؿ: فرأيت اإلماـ عليو السبلـ يهتز كيقلقل سيفو كيقوؿ فيما بْب ذلك: شهيد كزيد بن 



علي إف شاء اهلل كارتفع صوتو بذلك، قاؿ: فقاؿ ٝباعة من أصحابو: ُب بقاؾ نفع عاـ 
ة، ككقع كقعة مع ذلك ُب كادم من غريب سّباف قتل ككذا، ٍب ال زالوا بو حٌب تعلق بشهار 

فيها ٝباعة من ا٤بسلمْب كُب غّب ذلك أقل فيما ٠بعت ٝبلتو، كقد قامت ا٤براتب أيامان مع 
السيد العبلمة علي بن صبلح العبإب ٔبانب الغريب كالسيد عبد اهلل بن ٧بمد احملرايب 

اهلل ُب ا٥بجر كاستعد للحصار، كصار  باألبرؽ، ٍب ا٤بسارحة كالسيد العبلمة صاّب بن عبد
األىنـو إال القليل إٔب األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا كأطلعوه إٔب ٪بد بِب ٞبزة كرتبوا على شهارة 
احملركسة باهلل ا٢بصار حٌب أحاطوا بأقطارىا كألبوا العرب مع العجم على حصارىا، كاإلماـ 

كا٥بجرة، كُب أكثرىا اليد لو عليهم، ككاف عليو السبلـ ٰبارّٔم ٗبن بقي معو من أىل الصرب 
جعل مراتب ُب مواضع كجعل ا٢برس ٍب من يطوؼ عليهم بالنوبة، كلو كألصحابو أخبار 

طريفة، كجعل بعض أىل شهارة الفيش ألجل التنقل إليها لئلحتياط كالتماس ا٢بفيظة كأنو 
ة ابن ا٤بعافا كما أخرب٘ب غّب مكَبث كإ٭با يطوؼ على أىلو، ككاف بينهم قومان ٩بن معو ٗبسار 

 السيد

ٝباؿ الدين علي بن ٧بمد الغربا٘ب عافاه اهلل أف الشريف صبلح بن ٧بمد الغربا٘ب ٤با أخذ 
ا٤باؿ من سناف ال رٞبو اهلل على الفتك باإلماـ عليو السبلـ ُب السودة كخاؼ من العجم 

ماـ عليو السبلـ كقد عرؼ تعلق ٗبوالنا أيده اهلل كالعائذ بو، كصار معو ُب شهارة فأراد اإل
بقاه على أنو أعظم من حالو األكؿ، قتلو كأراح ا٤بسلمْب من شره فلم ٰبصل إسعاد كخاؼ 

ال يكوف بسببو كحشة كافَباؽ كلمة فحبسو، ككاف الفقيو عبد اهلل بن علي الرٖبي احملرايب 
ليو السبلـ ُب من خواص موالنا عليو السبلـ فصار إٔب ابن ا٤بعافا كٓب يدخل مع اإلماـ ع

 شهارة.

كأخرب٘ب الفقيو الصاّب ناصر بن عابد الشهارم قاؿ إف اإلماـ عليو السبلـ فرغ من صبلة 
ا١بمعة كىو ُب ميداف شهارة فذكر لو الرٖبي فقاؿ: اللهم عجل نقمتو ككذا من الدعاء 

[ أمسى عليو تلك الليلة حٌب قاؿ فبلف من أصحابنا ما أظن 224قاؿ: فما كاهلل ]ؽ/



ذه الدعوة صعدت إٔب السماء بل أخرجها اهلل إٔب ىذا الفقيو الشقي، كذلك أف اإلماـ ى
عليو السبلـ بقي إٔب بعد العشاء اآلخرة كرأل فوانيس كمشعان خرجت من مكاف ابن ا٤بعافا 
إٔب جبل ذرم فحصل مع اإلماـ كمن عنده الشجن كظنوا الظنوف كخافوا على مواضع من 

ككاف ُب حي صنوه الفقيو صبلح بن عابد قوة كرجالة، ككاف  شرؽ شهارة الفيش، قاؿ:
بينو كبْب ابن ا٤بعافا معرفة كيوىم أنو عْب لو على اإلماـ عليو السبلـ كىو لئلماـ عليو 

السبلـ فيأخذ لذلك اإلماـ كثّبان من أخباره، فقاؿ لئلماـ عليو السبلـ: أتأذف ٕب يا موالنا 
قفاؿ: نعم فذىب إٔب منزلو كأخذ عشاه كعليو قطيع  آتيك ٖبرب ىذه الفوانيس كا٢بركة؟

٢بم كأخذ معو من حائط لو بقبلن ٍب جعلو ُب خرقة كغّب ىيئتو كىو من أىل ا٤بكاف، كخرج 
على أنو يطوؼ على ا٢برس على عادتو، ٍب خرج إٔب ٧بطة أىل كوكباف كعليها الشيخ عبد 

ان ُب خواص من أصحابو ككاف اهلل الركاس فبل زاؿ يتلطف لدخولو ٧بطتهم فوجده سامر 
يعرفو كيوٮبو كما ذكرت من أخباره مع ابن ا٤بعافا، قاؿ فسألو كيف كاف الوصوؿ إليو مع 
شدة ا٢برس، فذكر أخباران فيها شدة اختبلس كقوة مراس كا٤بوجب للوصوؿ أف بيِب كبينك  

رج كذا من الصحبة كقد أرسل اإلماـ عليو السبلـ ٝباعة يكمنوف علي الغيل حْب ٱب
 أصحابك لئلغَباؼ فيقتلوهنم كخشيت اللـو ككذا، فشكر لو كصدقو،

كقاؿ: رأيت حركة ُب ٧بطة األمّب كمشوعان ككذا فحصل معي أيضان شجن ماىي؟ قفاؿ : ال 
شجن إ٭با ىو الفقيو الرٖبي كاف ُب حضرة األمّب قبيل صبلة العصر فحدث معو كـر ُب 

أنًب رٰبو من حينو فأمر من يوصلو بيتو  بطنو كخرج معو شيء ككجع ىائل )ٕبيث أنو
احملراب فحمل بعد ا٤بغرب( كىلك، كقد تقدـ ُب الكرامات تفصيل ىذه من ركاية السيد 

 أٞبد نفع اهلل بو.
قاؿ الفقيو صبلح: فعلمت أنو أصيب عقيب تلك الدعوة ككاف مصداؽ ما قالو فبلف من 

ح ُب الليل فأمر ٝباعة يكمنوف على أصحابنا أهنا ٓب تصعد إٔب السماء، فرجع الفقيو صبل
ا٤باء ألجل يراىم أىل كوكباف فيأمنوه ٤بثلها، كرجع إٔب اإلماـ عليو السبلـ فأخربه ا٣برب 



فحمد اهلل سبحانو على ىبلؾ ا٤بذكور، كفيما بْب ىذه األمور منها أف اإلماـ عليو السبلـ 
[ 225ها ]ؽ/أمر بصنيعة عرادة ككملت على أحسن ما يكوف فخاؼ الذم اصطنع

العواقب فغّبىا كبعث ُب أياـ حصاره رسائل إٔب ا٤بسلمْب يستدعي غارة فلم يقدر أحد 
 أف يقرأىا فضبلن أف يعمل ّٔا.

قاؿ الشيخ ٧بمد بن حسن دشيلة ا١بربم كغّبه من مشائح بِب جرب: كأنا أ٠بع أهنا 
ربا٘ب ا٤بعركؼ بابن كصلتهم قصيدة السيد اإلماـ الزاىد صبلح الدين صاّب بن عبد اهلل الغ

مغل عادت بركاتو إٔب ببلد حاشد كبكيل كىو إذ ذاؾ ُب ٧بركس شهارة ٧بصور مع اإلماـ 
عليو السبلـ ُب ٝباعة من علماء اآلؿ الكراـ كشيعتهم األعبلـ كما سيأٌب بعض تعدادىم 

 كىي ىذه:
 أال ىل إٔب نيل العلى من يساعد .... كىل ٢بساـ آّد كف كساعد

 لمسلمْب ٞبية .... إذا ىي قد ذلت بكيل كحاشدكىل بقيت ل
أفيقوا عباد اهلل من غشواتكم .... فليس سول قاعد ك٦باىد إمامكم ا٤بنصور قد أحدقت 

 بو .... طوائف أىل البغي كيف التقاعد

 تركف سحاب الركميات كبرقها .... كما برحت منها ٙبن الركاعد
 أك نساء قواعد كأنتم كقوؼ ُب البيوت كأنكم .... ّٔائم ترعى

 ٙباليتم أكل العصيد كرٗبا .... تقب عليكم أف كنيتم عصائد
 أترضوف ىذا ُب إماـ زمانكم .... كفيكم علي عهد ٞباه أماجد

 نسيتم عهودان طوقت ُب رقابكم .... كخابت ظنوف فيكم كعقائد
 جحدًب ٝبيبلن منو كا٢بق شكره .... فما شاكر عرفاف كمن ىو جاحد

 تطاكؿ حرّٔم .... تقطع رؤكسان منكم كسواعدكإ٘ب ألخشى إف 
 كال تأمنوا كيد العدك فإنو .... لو ظغن ُب قلبو كمكائد

 أما فيكم من غاضب إل٥بو .... يعيد الذم كانت عليو العوائد



 فيا حاشداه بل يا بكيبله ما لكم .... تقاعدًب كا٣باذؿ ا٤بتقاعد
 ينكم كتعاقدكاأما آف أف ٙبموا بقية أرضكم .... كأف تتواصوا ب

 كتتبعوا ما أسستتو جدكدكم .... فهم ناصركا آؿ الرسوؿ كعاضدكا
 كأثُب عليهم بالذم ىم أىلو .... فكم دكنت با٤بدح فيهم قصائد

 كقد كنتم ُب االبتداء أىل سطوة .... لكم سطوة تنهد منها ا١ببلمد
 تعالوا إٔب هنج سوم كمشرب .... ىِب فقد طاؿ ا١بفاء كالتباعد

 [226]ؽ/
 كال ٚبذلوا ا٤بنصور كارعوا حقوقو .... فهو حجة هلل فيكم كشاىد

 أما قرعت أ٠باعكم من شهارة .... بنادؽ ال تنفك منها تراعد
 كفيها من اآلؿ األكاـر سادة .... ٥بم شيم مرضية ك٧بامد

 ّٔم يهتدل ُب ا٤بعضبلت كيقتدل .... كيستدفع ا٤بكركه ٩بن يعاند

 يدع .... مبلٞبهم قامت عليها شواىدكمن عسكر ا٤بنصور كم من ٠ب
 كأنصاره أىل الشهارات كاألكٔب .... ٚبلوا عن األكطاف ٜبت جاىدكا

 تراىم إذا ناداىم صارخ الوغى .... صقور إٔب حوماهتا يتواردكا
 كإف أمطرت فوؽ ا٣بصـو رصاصهم .... يفلق ىامان منهم كقماحد

 مكر من ىو حاسدٞبى اهلل باآليات من ُب شهارة .... ك٪باىم من 
 فيا رب ىل إال بك النصر ير٘بى .... كتنحل إال منك عنا الشدائد

 كخص دعائي بالقبوؿ ألنِب .... على كل حاؿ شاكر لك حامد
 أغثنا أغثنا يا كرٙب بنصرة .... تبدد مشل ا٤بعتدم كتباعد

 كصل على ا٤بختار ما ذر شارؽ .... كعَبتو األخيار ما خر ساجد
ماعة من الفقهاء ينظر موضعان يقرأىا فيو ك٤با كجدناه كقرأناىا بكينا كثّبان قاؿ: فاجتمعنا ٔب

كإذا بفبلف يتخلل الناس حٌب كقف علينا فأخرج قصيدة مع رسالة من السيد العبلمة 



 ا٢بسن بن شرؼ الدين عادت بركاتو ُب حصن ثبلء كىي ىذه:
 أمثلكم يطيب لو مناـ .... كيهناه الشراب أكالطعاـ

 احك عجبان ك٥بوان .... حراـ ذلكم منكم حراـكيضحك ض
 ككيف يلذ لؤلحرار عيش .... كسوح ثبلء تغاكره الطغاـ

 كشرد ساكنوه بكل ٪بد .... كأعقبو بو بـو كىاـ
 فحينان من نغاش الَبؾ يغزك .... كأحيانان تغازيو شباـ

 أحصن ثبلء ٞباه اهلل يرضى .... بأف يعلوه قهران كاىتضاـ
 لو جنود .... يضيق السهل منها كاألكاـ كموالنا اإلماـ

 كسادات األناـ بكل قطر .... لكم منهم جيش ٥باـ
 فصح فيهم كا٠بع إف أجابوا .... كنبههم إذا ما ىم نياـ

 [227]ؽ/

 كقل أحباءنا كم توعدكنا .... أما يرجى ٤بوعدكم ٛباـ
 فيا أنصار موالنا قعدًب .... فبل يرل لقعدتكم قياـ

 ٍب ٭بتم .... فكم ذا تغفلوف ككم تناموا غفلتم بل رقدًب
 أجدكا ُب ا١بهاد فقد دعاكم .... إماـ ما يقاس بو إماـ

 إماـ من بِب ا٤بختار طابت .... أركمتو كأنسلو كراـ
 كبدر من بِب الزىراء ٘بلى .... فزاؿ بنور غرتو الظبلـ
 فنحمد ربنا إذ قاـ فينا .... أالح السر كىو بنا غبلـ

 ناف خلد .... ٰبيا حْب يدخلها سبلـفجزاه اإللو ج
 

كتفرؽ األعواف، كقل ا٤بعواف، قاؿ الشيخ سعيد بن راشد القميحي النهمي رٞبو اهلل: فما  
كاف ٪بد ُب القبيلة بيتان كاحدان أك اثنْب ٩بن ٰبفظنا من شدة ا٣بوؼ حٌب أنكرتنا ا٤بعارؼ، 



 ن ظلموا أم منقلب ينقلبوف.كفرقتنا ا٤بخاكؼ، كتطّب بأىل ا٢بق ا١باىلوف، كسيعلم الذي
قاؿ الشيخ ٧بمد بن حسن]دشيلة[: فما قدرنا على غّب البكاء كاهلل ا٤بستعاف، ٍب كاف ما  
كاف من تسليم حصن ثبلء كقد تقدـ حصن مدع كعفار، ككاف ُب حصن عوٕب سيدنا 

ىلو  العبلمة ا٤بهدم بن أٞبد الرٞبي أحد مشائخ موالنا عليو السبلـ فغلبو الرتبة كىم من أ
كما رأيت منقوالن من خط اإلماـ عليو السبلـ، كتعنتوه كطلبوه خطان من اإلماـ عليو 
السبلـ أهنم يسلموف ا٢بصن كأهنم أىل الوفاء، كعرؼ اإلماـ ذلك كفعلو ٥بم ٣ببلص 
 القاضي ا٤بهدم رٞبو اهلل كال أدرم أين صار رٞبو اهلل بعد خركجو من ا٢بصن ا٤بذكور.

مد نفع اهلل بو: كٓب ٙبصل للفقيو السبلمة إال بعد كضع اإلماـ عليو قاؿ السيد أٞبد بن ٧ب
السبلـ لوإب ا٢بصن الذم كاف تسليم ا٢بصن على يده كىو من بِب القدمي كتابان أنو 

طيب ُب اإلماـ ففعل لو اإلماـ عليو السبلـ تفاديان للفقيو ا٤بذكور كلغّبه من ا٤بؤمنْب من 
 ا٥ببلؾ، كىذه صورة الكتاب:

لم الواقف على ىذا ا٤بسطور أنو إذا انسلخ شهر رجب األصب من سنة ٜباف كألف ليع
ـ[ ك٤با ٲبن اهلل سبحانو بالفتح من عنده فقد أذنا ٤بشائخ من بِب القدمي 1599سنة،]

كأصحابو من كالة حصن عوٕب ككذا السادة الساكنوف معهم أف يصا٢بوا على أنفسهم إذا 
[ كالوفاء، كلنا من 228الطيب كالنقاء كالصدؽ ]ؽ/ خافوا على أنفسهم التلف كىم أىل

 ذلك عوض من اهلل كخلف، كاهلل متم نوره لو كره الكافركف. انتهى بلفظو.
كأما سيدنا ا٤بهدم رٞبو اهلل فاعتقلو األمّب أٞبد بن ٧بمد ُب كوكباف كبقي مع أكالد اإلماـ 

 اهلل عليو. عليو السبلـ كالسادة ٍب أخرجو إٔب األىجر، كتوُب ّٔا رٞبة

 ]رسالة اإلماـ إٔب السادة كالفقهاء ٢بثهم على ا١بهاد[
كلئلماـ عليو السبلـ رسائل ال ٙبصى كثرة، كقد ٝبع منها موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل 

سبلـ اهلل عليو كثّبان، كبقي األكثر ٓب يكتب لطوؿ ا٤بدة كتفرؽ الرسائل ُب الببلد، منها إٔب 
أىل العلم من أمة ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كذكرناىا ىاىنا، كإف  السادة كالفقهاء ك 



 كاف أنشأىا ُب السودة ٤بناسبتها هناية الشدة عليو صلوات اهلل عليو، كىي ىذه:
 

كتابنا ىذا إٔب ا٤بعَبين إٔب ا٤بعرفة كالدين من السادة كالشيعة كسائر الفقهاء من أمة ٧بمد 
 صلى اهلل عليو كآلو، أما بعد:

ٞبدان هلل ا٤بفَبض ٞبده، كالنافذ حكمو، كالواجب امتثاؿ ما أمر بو كهنى عنو، كالصبلة 
كالسبلـ على سيد البشر كآلو الغرر، كالسبلـ على من اتبع ا٥بدل، ك٘بنب طرؽ الغواية 

كالردل، فإنا قد دعونا ىذه األمة إٔب سبيل الرشاد، كإٔب القياـ باألمر با٤بعركؼ كالنهي عن 
ا١بهاد، فنظرنا ُب كثّب ٩بن يعتزم إٔب ا٤بعرفة كالعلم يقر بوجوب طاعتنا بلسانو ا٤بنكر ك 

كٱبالفنا ُب ٝبيع ذلك بفعالو، ال ٯباىد ُب اهلل بنفسو كال ٗبالو كاهلل يقوؿ: }كيًتبى عىلىٍيكيمي 
يني اٍلًقتىاؿي كىىيوى كيٍرهه لىكيٍم....{ اآلية، كيقوؿ: }كىقىاتًليوىيٍم حىٌبَّ الى تىكيوفى فً  تػٍنىةه كىيىكيوفى الدّْ

، كقولو تعأب:  لًلًَّو...{ اآلية، كمعُب قولو: )كتب عليكم القتاؿ(: أكجب كحتم كألـز
}كىقىاتًليوىيٍم حىٌبَّ الى تىكيوفى ًفتػٍنىةه { تقتضي الوجوب عقبلن كشرعان كلغة؛ ألف العقل يقضي 

ف اهلل سبحانو كتعأب يقوؿ: بوجوب امتثاؿ أمر ا٤بالك ا٤بنعم على اإلطبلؽ كىذا منو، كأل
نىةه أىٍك ييًصيبػىهيٍم عىذىابه أىلًيمه{، كألف العرب  ًر الًَّذينى ٱبيىالًفيوفى عىٍن أىٍمرًًه أىٍف تيًصيبػىهيٍم ًفتػٍ }فػىٍليىٍحذى

تؤدب من ٓب ٲبتثل أمرىا كهنيها، كيعتدكف ُب التأديب بأمرىم كهنيهم، كما ذاؾ إال ألنو 
 .يفهم ما ذكرناه من لغتهم

 فإف قلتم: إنو فرض كفاية كقد تكاثرت العساكر ا٤بنصورة كىي تقـو بذلك.

[ اهلل كأقمأىم كما عرفتم ال نستطيع 229قلنا: كيف نقـو بذلك كاألعداء خذ٥بم]ؽ/
على استئصا٥بم كأخذىم مع تفرقهم ُب ا٤بدائن كاهلل تعأب يقوؿ: }كىقىاتًليوىيٍم حىٌبَّ الى تىكيوفى 

يني كيلُّوي لًلًَّو{، ألستم تعلموف أهنم صاركا يصولوف ُب حدكد الببلد، كيكثركف  ًفتػٍنىةه كىيىكيوفى  الدّْ
فيها الفساد، كيسفكوف الدماء، كآّاىدكف من ذلك ُب تعب كعناء، كأنتم تتلقطوف 



األخبار من جهتم كأنكم غّب٨باطبْب، كال با١بهاد مكلفْب، كرضيتم بالقعود مع ا٣بوالف، 
 ، كال نرجوا منكم فبلحان، أال تركف ما فعل ٗبدينة الطويلة كىـز كغّبٮبا.ال ٙبملوف سبلحان 

فإف قلتم: إنا ٓب نلزمكم بذلك، فهذا غاية ا٤بكابرة ألنا ٓب نزؿ نطلب الناس للجهاد من  
كل أكاف، كىانا ذا اآلف أقوؿ لكم: أنا مطالب لكم ُب كل ٢بظة كعند كل فريضة القياـ 

٪بدسبلحان فأعطنا سبلحان، كعلينا ا١بهاد، قلنا: إف اهلل يقوؿ:  با١بهاد، فإف قلتم: إنا ال
آلية، }كىأىًعدُّكا ٥بىيٍم مىا اٍستىطىٍعتيٍم ًمٍن قػيوَّةو كىًمٍن رًبىاًط ا٣ٍبىٍيًل تػيٍرًىبيوفى ًبًو عىديكَّ اهلل كىعىديكَّكيٍم...{ ا

يل كىذه اآلية تقضي بوجوب كسب ما استطعتم من السبلح فمن استطاع كسب ا٣ب
كجب عليو ذلك، كمن استطاع كسب البنادؽ كجب عليو ذلك، كعلى كل امرئ ما 

استطاع، فإف قلتم: إنا معاشر السادة كالشيعة كالفقهاء فينا الضعف، قلنا: كباهلل التوفيق إنا 
ا تىٍألىميوفى  كىتػىٍرجيوفى ًمنى  نراكم ٖببلؼ ذلك كاهلل يقوؿ: }ًإٍف تىكيونيوا تىٍألىميوفى فىًإنػَّهيٍم يىأٍلىميوفى كىمى

اهلل مىا الى يػىٍرجيوفى{ ، فإف قلتم: إنا ٬باؼ على من كرائنا الضياع إف اشتغلنا بذلك، كُب 
ا٢بديث عن النيب صلى اهلل عليو كآلو: ))كفى با٤برء إٜبان أف يضيع من يعوؿ(( ، قلنا: كباهلل 

يسر كالكفاية، قاؿ تعأب: التوفيق إف اهلل كعد من امتثل أمره كاتقاه كتوكل عليو بالرزؽ كال
}كىمىٍن يػىتًَّق اهلل ٯبىٍعىٍل لىوي ٨بىٍرىجنا، كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى ٰبىٍتىًسبي كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اهلل فػىهيوى 

 إف اهلل حىٍسبيوي ًإفَّ اهلل بىاًلغي أىٍمرًًه{كقاؿ تعأب: }كىمىٍن يػىتًَّق اهلل ٯبىٍعىٍل لىوي ًمٍن أىٍمرًًه ييٍسرنا{ ٍب
ًبيًل اهلل  اًجٍر ُب سى تعأب كعد عباده مع ا٥بجرة ٗبراغمة األعداء كالسعة قاؿ تعأب: }كىمىٍن يػيهى

دٍ   ٯبًى

ًثّبنا كىسىعىةن{، كالشيطاف يعدكم الفقر قاؿ تعأب: }الشٍَّيطىافي يىًعديكيمي  ُب األىٍرًض ميرىاغىمنا كى
هلل تعأب كعد أيضان با٤بغفرة كالفضل قاؿ تعأب: }كىاللَّوي يىًعديكيٍم اٍلفىٍقرى كىيىٍأميريكيٍم بًاٍلفىٍحشىاًء{ كا

مىٍغًفرىةن ًمٍنوي كىفىٍضل{ فاخربك٘ب أيها العلماء ما حكم الذم ال يصدؽ اهلل فيما كعد كيصدؽ 
الشيطاف فيما كعد؟، فإف قلتم: إنا ٬باؼ على أموالنا كأىلنا التلف، قلت كباهلل التوفيق: 

ا قمتم قيامان تامان كعلم اهلل إٲبانكم ٓب يقع شيء من ذلك؛ ألف اهلل [إذ230إنكم ]ؽ/



تعأب يقوؿ: }كىكىافى حىقِّا عىلىيػٍنىا نىٍصري اٍلميٍؤًمًنْبى{ كيقوؿ: }ًإٍف تىنصيريكا اهلل يىنصيرٍكيٍم...{ 
اآلية، كإف قلتم: إف ذلك قد كقع مع كثّب من ا٤بؤمنْب، قلت: كباهلل التوفيق سبب ذلك 

األعداء كخذالف مثلكم فما كىنوا ٤با أصأّم ُب سبيل اهلل كما ضعفوا كال استكانوا ٕبرب 
مثلكم، مع أف اهلل سبحانو يقوؿ: }قيٍل ًإٍف كىافى آبىاؤيكيٍم كىأىبٍػنىاؤيكيٍم كىًإٍخوىانيكيٍم كىأىٍزكىاجيكيٍم 

ا كىً٘بىارىةه ٚبىٍشىٍوفى كى  ا أىحىبَّ إًلىٍيكيٍم ًمنى كىعىًشّبىتيكيٍم كىأىٍموىاؿه اقٍػتػىرىفٍػتيميوىى سىادىىىا كىمىسىاًكني تػىٍرضىٍونػىهى
ًبيًلًو فػىتػىرىبَّصيوا حىٌبَّ يىٍأٌبى اهلل بًأىٍمرًًه كىاللَّوي الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى اٍلفىا  ًسًقْبى{.اهلل كىرىسيولًًو كىًجهىادو ُب سى

 فإف قلتم: أسرنا كعسف علينا با٤باؿ ك٫بن ٪باىد.

التوفيق: كأين ا٤باؿ كأنتم ال ترضوف تعينونا بشيء من ا٤باؿ كاهلل يقوؿ: قلت كباهلل 
}كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإًلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف{، كىذا من اهلل أمر جاـز 

اًىديكا بًأى  ٍموىاًلكيٍم كىأىنفيًسكيٍم...{ اآلية، يتناكؿ ا٤باؿ كغّبه، كيقوؿ: }انًفريكا ًخفىافنا كىثًقىاالن كىجى
كىذا نص صريح ُب ٧بل النزاع، اللهم ىذا أمرؾ كأنا مطالب بو ٝبيع ا٤بكلفْب با٤بعاكنة 

كا١بهاد با٤باؿ كالنفس حٌب ال تكوف فتنة كيكوف الدين كلو هلل، من امتثل أمره فخذ 
 ك على كل شيء قدير.بناصيتو إٔب ا٣بّب كمن أىب كعصى فاغننا عنو كابسلو ٗبا كسب إن

 فإف قلتم: إنا ٓب نعرؼ صحة إمامتك.
قلت: ىذا ]كما توفيقي إالَّ باهلل[ الفرس كىذا ا٤بيداف كاسألو٘ب عما ٙبتاجوف إليو ُب أمر 

دينكم مسَبشدين ال متعنتْب، فإنا ٕبمد اهلل حجة اهلل عليكم فمن أطاعِب ىديتو إٔب سواء 
ا٢بساب }يػىٍوـى يىًفرُّ اٍلمىٍرءي ًمٍن أىًخيًو، كىأيمًّْو كىأىبًيًو، السبيل، كمن عصا٘ب فبيِب كبينو يـو 

يػىٍعلىمي الًَّذينى ظىلىميوا أىمَّ مينقىلىبو يىنقىًلبيوفى{ }قيلٍ   كىصىاًحبىًتًو كىبىًنيًو{ }كىفىًصيلىًتًو الًٍَّب تػيٍؤكيًو{،}كىسى
ًبيًلي أىٍدعيو ًإٔبى اهلل عىلىى بىًصّبىةو أىنىا كىمى  ًذًه سى ًن اتػَّبػىعىًِب كىسيٍبحىافى اهلل كىمىا أىنىا ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى{ ىى

 كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي العظيم، كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كآلو كسلم.

كقاؿ الفقيو ناصر بن عابد كغّبه: أف ذا القفار لعنو اهلل كاف ُب الرحبة أعلى من ٝبيمة 
مرتفعان كحصنو كجعل فيو ٞباة من أصحابو كطمع  علي بن علي فاحتاؿ بأف جعل مَبسان 



ُب قطع ما بْب شهارة األمّب كشهارة الفيش، كخاؼ اإلماـ عليو السبلـ ذلك كأف يسرم 
[ ا٣برب كطلب منهم ٞبلة يفرج 231ذلك إٔب غّبه فجمع أىل الشهارتْب كأخربىم ]ؽ/

اركم، ٍب أمرىم با٢بملة اهلل ّٔا ىذه الشدة، ككاف فيما قاؿ: ىبوا ٕب ىذه الليلة من أعم
كنزؿ معهم عليو السبلـ حٌب ركز ٥بم قريبان من حصن ا٤بنصورة، ككانت ليلة أربعة عشر من 

شهر رمضاف ا٤بعظم، فلما أكملوا التعبئة ٞبل آّاىدكف ككربكا، كأكثركا من ذلك، ٍب 
اع تصاٰبت العجم عليهم كرموىم بالبنادؽ، قاؿ: كاختلط الرجاؿ كدخاف البنادؽ كشع

النّباف حٌب صار الضوء كالشمس فالتقى الفريقاف، كتكاثر العجم كمن إليهم فكادكا 
يلزموف آّاىدين قبضان باأليدم، قاؿ: فأغاث اهلل عباده آّاىدين كقبل دعوة ابن نبيو 

آّاىد فيو بأف خسف القمر ُب أقرب من ٤بح البصر، خسوفان ال يعلم مثلو حٌب ٓب يعلم 
عاد آّاىدكف كقد ىزموا الظا٤بْب كأخربوا ذلك ا٤بَبس، كقتل من آّاىدين أنو كاف قمر، ف

 ثبلثة أنفار فقط، كجرح ٝباعة ليسوا بالكثّب كقتل من العجم ٝباعة كثّبكف.

قاؿ الفقيو ناصر عافاه اهلل: فوصلنا عند اإلماـ عليو السبلـ كإذا ىو يبكي كثّبان كينتحب 
: من بقي منكم ككم عاد كقد ظن - ذلك كىو يبكيكيقوؿ فيما بْب-كيقوؿ: غررت بكم 

أف قد ىلك أكثر من النصف فبشرناه بالسبلمة، فلما عرؼ السبلمة ٞبد اهلل كثّبان كسجد 
شكران، ككاف من الثبلثة السيد الفاضل لطف اهلل بن مشس الدين بن ا٤برتضى بن علي بن 

صلى عليو اإلماـ كدفنو كنزؿ ا٥بادكم ا٤بعركؼ بسحلة، ككاف من كبار آّاىدين، قاؿ: ف
قربه، قاؿ كىو يقوؿ لو فيما بْب ذلك: يا سيد لطف اهلل اقر جدم كجدؾ رسوؿ اهلل صلى 

اهلل عليو كآلو كسلم عرفو ما لقيت من أمتو كما فعلت معي ىذه األمة، كأكثر من ذلك 
َّ الًَّذينى قيًتليوا حٌب قاؿ لو القائل: ٚباطب ميتان يا موالنا أككما قاؿ، فغضب كتبل }كىالى ٙبىٍ  سىنبى

ًبيًل اهلل أىٍموىاتنا بىٍل أىٍحيىاءه...{ اآلية.  ُب سى
قاؿ السيد أٞبد عادت بركاتو: ك٩بن استشهد أيضان السيد عبد اهلل بن علي بن ا٤بهدم بن 

جحاؼ القا٠بي، كالشيخ علي بن طحيح من ظليمة كسعيد بن ٰبٓب بن ترابة، كىي ُب 



شرة ليلة خلت من ٝبادل اآلخرة سنة عشر كألف ]األكؿ من اكتوبر ليلة اإلثنْب ألربع ع
ـ[ أصيبوا بالرصاص ُب رؤكسهم إال السيد عبد اهلل فإهنا أصابتو ٙبت سرتو، كقربه 1602

ىو كالسيد لطف اهلل شامي الربكة السفلى كغريب الربكة العليا من شهارة الفيش حرسها 
  السيد عبد اهلل قبليان رٞبهم اهلل.اهلل، كقرب السيد لطف اهلل عدنيان ، كقرب

 ]كقعة احملافر[
[ أك بعدىا بيسّب كقعة احملافر كىي أف ابن ا٤بعافا رتب ُب 232كقبل ىذه الوقعة ]ؽ/

موضع يسمى احملافر كىي أكمة بيضاء ٲبا٘ب شهارة قريبة من باب النحر لظنو أف حفظو 
ه فجمع لذلك عسكران كثّبان لذلك ا٤بكاف من أىل شهارة يضر ّٔم من جهة ا٢بطب كغّب 

كبذؿ ٥بم دراىم كاسعة، ككعدىم أف ثبتوا فيو الزيادة ُب جوامكهم فطلعوه ُب الليل كعمركا 
ُب ذلك ا٤بوضع ُب ليلتهم تلك زىاء أربعْب موضعان كٓب يستقفوىا ٤بعاجلة أصحاب اإلماـ 

خشاب كاألبواب من  عليو السبلـ ٥بم، ككانوا قد أجلبوا قبائل األىنـو للعمارة، كٞبل األ
كل مكاف، ك٤با استقركا فيو أحرّٔم ٝباعة من أىل شهارة كغّبىم من ا٤بهاجرين فيها ٫بو 
مائة كٓب ٰبربوىم لينزلوىم عنو ألف يد األتراؾ أقول من يد أصحاب اإلماـ إال أهنم طمعوا 

لشمس، ُب أف يقتلوا منهم من قدركا عليو فأحربوىم من أكؿ طلوع الفجر إٔب قبيل غركب ا
ككاف أكثر ا٢بركب با٢بجارة إذ عسكر األتراؾ من كراء أكمة ىناؾ، فكاف أصحاب اإلماـ 

يلقوف األحجار ُب ا٥بول كىي تسقط عليهم كراء تلك األكمة، فأضرت ّٔم فثبت اهلل 
أصحاب اإلماـ عليو السبلـ فصربكا، كُب آخر ذلك اليـو قتل رئيس ىؤالء الذين طلعوا إٔب 

كىو رجل من أىل صنعاء يقاؿ لو اآلغا ٧بمد، كبعد قتلو مع من قتل منهم  ا٤بوضع ا٤بذكور
غّبه كما شاىدكه من صرب أصحاب اإلماـ كما نزؿ ّٔم من الضرر تركوا ىذا ا٤بوضع 

كخرجوا منو منهزمْب، كتركوا فيو ا٣بياـ الٍب كانوا نصبوىا كىي على ما ظنو الراكم تسع، 
منها خيمة أهنا أربع عشرة خيمة كذلك قبل  كذكر بعض من كاف حاضر الوقعة كغنم

 غركب الشمس كٓب يكن ]قد[ بقي ُب



ا٤بقاتل من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ إال ٝباعة يسّبة ألهنم تعبوا، كمنهم من راح 
للعشاء، كمنهم من راح للصبلة فتبعهم من بقي ىناؾ من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ، 

الدين علي بن صبلح العبإب كالفقيو علي بن ٧بمد  كمنهم السيد الفاضل العبلمة ٝباؿ
 الشهارم كمن معهما كأخذكا تلك ا٣بياـ كأطلعت ٧بركس شهارة كنصبت فيها.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: كٓب تزؿ ا٢برب قائمة على شهارة ُب ا٤بدة الٍب حوصرت فيها 
حاب اإلماـ ينزلوف أكثر األياـ بل كلها كأكثر ذلك حوٕب باب النصر، ككاف ]بعض[ أص

ُب الليل على بعض مراتب األتراؾ فيأخذكف ما فيها كيقتلوف من قدركا عليو كرٗبا يطردكهنم 
 [ ا٤بوضع، ككاف بينهم كقعات كثّبة.233من ذلك ]ؽ/

 ]٧باصرة شهارة كخركج اإلماـ منها[
من ٝبيع فصل: ك٤با اشتد ا٢بصار على شهارة احملركسة باهلل، كيركل أف عدة احملاط عليها 

أقطارىا سبعوف ٧بطة من العجم كالعرب، ككاف صاحب أمرىم من العجم ذم الفقار 
)كما تقدـ( ، كإليو أمراء منهم أيضان كصاحب تدبّبىم كا٤برجع إليو ُب أمورىم األمّب عبد 
اهلل بن ٰبٓب بن عمر كابن ا٤بعافا كما سبق، نظر موالنا عليو السبلـ أف اليمن قد صفا ٥بم 

جو أحدان يفرج عن شهارة حرسها اهلل تعأب كما رأيت ذلك ٖبط يده الكرٲبة ُب كإ٭با نر 
حامية كتاب لو يسمى )الربىاف( لئلماـ الديلمي عليو السبلـ ما معناه: كاف خركجنا من 
شهارة احملركسة باهلل ليلة كذا من شهر كذا من عاـ كذا خفي علي اسم التأريخ كإذا يسر 

 ع إف شاء اهلل تعأب.اهلل أثبتو ُب ىذا ا٤بوض
نعم ظفرت بذلك كا٢بمد هلل كثّبان، قاؿ عليو السبلـ: كاف خركجي من حصوف شهارة 

ابريل  98أنتزعها اهلل من أيدم الظا٤بْب لثبلث بقْب من شواؿ سنة عشر كألف سنة ]
ـ[ بعد أف طاؿ حطاط األتراؾ أبادىم اهلل كقل الناصر، ككاف حطاطهم لثبلث 1602

ـ[، ككاف من أسباب 1601شواؿ سنة تسع كألف ]األكؿ من مايو لياؿ خلت من 
خركجي قلة الشحنة، ككاف اإلنفاؽ فيها على ألف كثبلٜبائة نفس بْب ذكر كأنثى ككبّب 



كصغّب، كطمعنا ُب قياـ الناس معنا فلم يتم لنا ما أردنا منهم حٌب كاف تسليم الشهارتْب 
يونيو  7من ذم ا٢بجة سنة إحدل عشرة كألف ]معان إٔب أيدم الظا٤بْب لثبلث لياؿو بقْب 

 ـ[. انتهى.1603
قلت: فيكوف مدة حصار شهارة حٌب خرج منها عليو السبلـ إحدل عشر شهران كسبعة 

 كعشركف يومان كحفظوىا بعده سبلـ اهلل عليو سنة كاملة. كاهلل أعلم.

سمى كأخرب٘ب ا٢باج األفضل سآب بن علي ا٢بكمي من بلد قبلي شهارة الفيش ي
ا١بحيحة، ككاف ىو كرفيقو ا٢باج األفضل الصاّب ٧بمد بن زياد ا٢بكمي منهم أيضان أف 

حي ا٢باج الفاضل العآب أٞبد بن علي بن دعيش رٞبو اهلل ٓب ٰبتز مع موالنا عليو السبلـ 
بل أقاـ جاران مع بِب عبيد كادعة الظاىر كحفظوه، )كقاؿ الفقيو العآب بدر الدين ٧بمد بن 

ن دعيش: أنو خرج إليها رسوالن من شهارة احملركسة باهلل إليهم من اإلماـ عليو ناصر ب
السبلـ فكاف ُب جوار حي الشيخ ٰبٓب القبيضة ا٤بعركؼ بأيب عساؿ، كذكر خربان طويبلن( 

فكاف يسعى ُب إرساؿ سعاة على سبيل االختفاء على نواحو كثّبة من ببلد الزيدية 
ليو السبلـ من زكاة كبر كغّب ذلك فإذا اجتمع لديو [ لطلب ا٤بواد لئلماـ ع234]ؽ/

أرسل للحاجْب ا٤بذكورين ٤بعرفتهم بالطرؽ كا٤براتب لكوهنم من حوإب شهارة فيحمبلف ما 
حصلو ا٢باج على ٨باطرة بأنفسهما حملبتهما كمعرفتهما، فيوصبلنو إٔب كفو ما بْب ا٤بنصورة 

أعبله ثوبان فّباه أصحاب اإلماـ عليو  ا٤بسمى الرزكة فيدخبلف الكهف ليبلن ٍب يضحياف
السبلـ فيعرفونو فينزؿ ىو بنفسو إٔب أعلى الكهف فإذا عرفهما بالكبلـ نزؿ إليهما، كقد 
ينزؿ معو كاتب كأحد الفقهاء يعيناه ُب قبض ما كصبل بو، كا١بوابات على أىل ا٣بطوط 

اد يقصر على موالنا كالنظور ٥بم ٗبا كصل، قاؿ ا٢باج سآب: فكنا على ذلك مدة كما ك
أيده اهلل كمن عنده حاؿ من كثرة اإلمداد، قاؿ: كأعاننا اهلل كسهل علينا الطرقات، ككنا 

٬باؼ ا٤بركر ُب جهات من طرؽ ا١ببل احملركس باهلل ككنا كثّبان ما نقوؿ ٤بوالنا عليو السبلـ: 
 قد ترل كم ٰبمل كل رجل منا من ىذا الرب



نا أخف من ىذه ا٢بمولة، ىلم ٫بملك حٌب ٚبرج إٔب كالصابوف كغّبٮبا أنت يا موال
مشارؽ األرض فيلتئم إليك أصحابك كاألنصار كأىل الصرب، فتفرج عن شهارة كأىلها، 
قاؿ: فكاف يبعد عنا غاية البعد، فلما كاف ُب بعضها، قاؿ: يطلعاف معنا حٌب ٱبرجا لنا 

مهد ٥بم قواعد منها تنقلو من شيئان، قاؿ: كقد دبر األمر كشاكر أىل الصبلح من ا٣باصة ك 
شهارة األمّب إٔب شهارة الفيش حٌب كاف يقسم ا٤بقاـ نصفْب، كقد ٱبتفي أيامان ككاف ُب 
أىل شهارة نفسها من غّب ا٤بهاجرين من ٱباؼ غدره كأهنم عيوف عليو البن ا٤بعافا، كقد 

ج ا٤بذكور: تقدـ طرؼ من ذلك، فلما كاف الليل، قاؿ: احتجنا كبلمكم األكؿ، قاؿ ا٢با 
ففرحنا بذلك فرحان شديدان فالكل منا كمن العلماء كخواصو قاطعوف أنو إذا خرج اجتمع لو 
من يفرج اهلل بو عن شهارة كمن فيها كالكل قاطعوف، فكاف ا٣بركج من شرؽ شهارة الفيش 
ُب شواؿ سنة عشر كألف، كصحبو الفقيو علي الشهارم ا٤بشهور ُب ا١بهاد كسيأٌب ما كاف 

 ء ا٣باٛبة نعوذ باهلل منها.من سو 
ك٩با أخرب٘ب بعض ا٣بواص أنو عليو السبلـ استصحبو ُب ا٣بركج ٨بافة مكره ُب شهارة كمن 

فيها، فإنو من أىل الشهامة مع عدـ الثبات كما كاف منو كاهلل ا٤بستعاف، نسألو السبلمة 
اهلل كقد دبر  كالتوفيق كحسن ا٣باٛبة، كاستصحب أيضان الشيخ علي بن كىاف العذرم رٞبو

 أمر شهارة احملركسة باهلل كعلقها بولده موالنا ٧بمد كالسادة الفضبلء.

[ الوالد السيد ٧بمد بن نصار الغربا٘ب مغل أطاؿ اهلل بقاه: إنو كتب ا٠بو 235قاؿ ]ؽ/
الشريف ُب أكراؽ كتركها عند شيخو السيد العبلمة صاـر الدين إبراىيم بن ا٤بهدم ا١بحاُب 

جيب عن مطلوب أىل شهارة كما ٰبتاجوف فيو رأم اإلماـ عليو السبلـ، رٞبو اهلل لي
كجواب ٗبا يرد كنظّب ما كصل حٌب يقاؿ أنو عليو السبلـ ُب بيتو ٨بتليان لتدبّب أنفع من 

 ظهوره، فكاف كذلك حٌب ظهر ُب ببلد سفياف كما سيأٌب.
عظم كالوصي على أكالد )ككاف العمل على السيد صاـر الدين رٞبو اهلل ُب كل شيء كىو ا٤ب

اإلماـ كإليو ا٤برجع كعليو ا٤بعوؿ، ككاف أكالده معو ُب شهارة، كصنوه السيد علي بن ا٤بهدم 



رٞبو اهلل كأكالده، ككاف السيد علي مصاىران لئلماـ ا٤بنصور باهلل زكجو السيد ابنتو الشريفة 
، كاسشتهد كلده السيد زينب بنت علي أـ كلده يوسف بن أمّب ا٤بؤمنْب كإخوانو رٞبهم اهلل

عبد اهلل بن علي ُب شهارة ُب ا٢بصار، كتوُب السيد علي بن ا٤بهدم رٞبو اهلل ُب شهارة 
الفيش، كقربه عند كلده الشهيد كالسيد لطف بن مشس الدين سحلة رٞبو اهلل(، ككانت 
طريقهم )يعِب اإلماـ كمن خرج معو من ٧بركس شهارة( إٔب مرتبة فيها قـو من هنم ٩بن 

جلبهم العجم ٢بصار شهارة حرسها اهلل، كعليهم أمّب من العجم فوجدكىم كما أخرب٘ب 
ا٢باج ا٤بذكور ٧بَبسْب فما أمكن قطع ٧بطتهم إال كقد قرب الصباح فد٥بم ا٢باجاف إٔب 

موضع ُب أسفل كادم العق فيو مغارة عظيمة يصطنعها أىل تلك ا٤بواضع للماء، فأخفوىم 
من احملطة، ك٠بعت من الشيخ سريع بن صاّب النهمي ٍب هنارىم فيها كىم بالقرب 

 الصيادم من قرية ا٢برؼ أنو كاف مع العجم مع أصحابو من هنم ىو كالشيخ سعيد بن

عاطف النهمي الصيادم ابن عم الشيخ سريع ا٤بذكور أهنما يعِب الشيخ سريع كابن عمو 
صحابو ٮبوا ّٔما كأهنما رعياه حٌب اتفقا ٗبوالنا عليو السبلـ ُب ىذه ا٤بغارة كأمنهما، ككاف أ

الليل ال يطوؼ إٔب حوإب ىذه ا٤بغارة أحد إال صرفاه ٗبا ال يوىم، كأما غّب الشيخ سريع 
فقاؿ: أما الشيخ سريع فلم يوافق موالنا عليو السبلـ كإ٭با كافقو الشيخ سعيد فقط، ككاف 

٤با عم ا٤بشارؽ ا١بدب إٔب  موالنا عليو السبلـ ٰبسن إليهم كيعرؼ ٥بم ذلك، كىاجرا آخران 
 موالنا عليو السبلـ كسكنا ُب ذلك ا٤بوضع كأنا أعرؼ ذلك.

نعم كقد كاف أمراء العجم إذا خفي اإلماـ على عيوهنم ُب شهارة يشددكف ُب احملارس حٌب 
أهنم ٯبعلوف خيبلن يطوؼ ُب البطنة يقطع ا٤بواد كتطمع ُب مثلما كقع، ككفى اهلل شرىم 

وا خّبان، ك٤با دخل الليل توكل على اهلل سبحانو كتعأب كقطع البطنة ىو [ ٓب ينال236]ؽ/
كأصحابو كا٢باجاف، فوصلوا بعض قاع البطنة كأحسوا ا٣بيل فانبطحوا على بطوهنم حٌب 

ذىبت، كمضوا ليلتهم، ككاف قد سقط نعل موالنا عليو السبلـ فهو حاؼ إذ ذاؾ فشق بو 
ليو السبلـ على أقدامو حٌب أصبح عليو السبلـ ُب ا٤بشي، كلقد ركم أنو قطع من ثيابو ع



جانب القفاؼ من ظلعة النطاؽ فاختفى يومو كأمر إٔب بعض البدكاف كأرسل إليو فأضافو 
كأصحابو ما أمكن، ]ككاف قد مضى من الليلة القابلة[ حٌب قارب من حوث كما أخرب٘ب 

كافق اإلماـ عليو السبلـ،  ا٢باج الصاّب علي بن سعيد الوادعي من أىل النحيد، قاؿ: إنو
ككاف ىذا ا٢باج من خواص السيد العبلمة أمّب الدين عبد اهلل رٞبة اهلل عليو فانتهى إٔب 

خارج ىجرة حوث، كأرسل للسادة فوصل السيد العبلمة عز الدين ٧بمد بن علي بن 
ن عشيش رٞبة اهلل عليو، كخواص من علماء حوث، قاؿ: فتحدثا قليبلن ٍب زكدكىم ما أمك
كمضوا حٌب أصبحوا قريبان من ا١ببل األسود من ببلد سفياف فاختفوا ىنالك حٌب قرب 

الليل، كقربوا من ا١ببل ا٤بذكور كطلعوه قبل غركب الشمس فاحتطبوا ُب أعبله حٌب فعلوا 
حطبان كثّبان كفعلوا ناران عظيمة، كٲبينها أخرل أصغر منها كمشا٥با أصغر منها أيضان، فكانت 

ان، كىذه الثبلث النّباف ىي األمارة ٤بن ُب شهارة حرسها اهلل من السادة الكراـ النار ثبلث
 ككلده موالنا عز اإلسبلـ نفع اهلل ّٔم ٝبيعان،

كقد قاؿ ٥بم: إذا خلصنا اهلل سبحانو فسَبكف النار ُب ذلك ا١ببل على عددنا يعِب اإلماـ 
لنار أظهركا البشرل بسبلمة موالنا كصاحبيو كالدليلْب، فلما صح ٤بن ُب شهارة حرسها اهلل ا

كقطعوا بالنفس على شهارة كاضطربت احملاط احملاصرة لشهارة من العجم كجنودىم، كعظم 
على العجم ذلك فخرجت ٥بم الزيادات من صنعاء ٍب أرسلوا إٔب ببلد حاشد كبكيل األمّب 

ـ البيوت فإنو حسْب دركيش، كصارت الببلد إليو ُب ببلد ذيباف كبِب زىّب، كأما ا٤بأمور ٥بد
آغا ُب طائفة من العجم يسموف السيمانية كما أخرب٘ب الشيخ صبلح بن قاسم الكليب، 
ك٠بعت كذا من غّبه ال علم لو إال خراب ما زاد على طبقة من كل بيت كتشددكا حٌب 

ذلت القبائل ذالن ال يعلم ٗبثلو كقد أخذكا الرىائن من كل من يعرؼ لو اسم فأحدىم يرىن 
 ة على قبيلتو، كآخر على أىل بلده، كآخر على إخوتو كآخر على نفسو.رىين

 ]إقامة اإلماـ ُب برط[
[ بن حسن دشيلة ا١بربم من أىل كادم ذيبْب، ككاف من 237أخرب٘ب الشيخ ٧بمد ]ؽ/



عيوف بِب جرب كأىل السبق ُب ا١بهاد أهنا كصلت من موالنا عليو السبلـ رسائل فأقسم 
يسَبىم لقرائتها من شدة ا٣بوؼ كيف بالعمل ٗبقتضاىا، كقد تقدـ  باهلل ال كجدكا موضعان 

كيٍم }كىاذٍكيريكا ًإٍذ أىنٍػتيٍم قىًليله ميٍستىٍضعىفيوفى ُب األىٍرًض ٚبىىافيوفى أىٍف يػىتىخىطَّفىكيمي النَّاسي فىآكىاكيٍم كىأىيَّدى 
{ ٍب إف موالنا عليو السبلـ قطع ببلد سفياف، بًنىٍصرًًه كىرىزىقىكيٍم ًمنى الطَّيّْبىاًت لىعىلَّكيٍم تىٍشكيريكفى 

ككاف قد مضو التعب الشديد كأكثر مسّبه ليبلن كعلى غّب طريق كمن غّب نعلْب إال ما 
ٞبلو أصحابو مع مشقة عليو كعليهم، كإذا برجل من سفياف معو ٝبل عظيم، كقاؿ: ىذا 

لى اإلماـ فأعطاه إياه، نذر لو مدة ما كجدت من يوصلو إٔب موالنا عليو السبلـ فدلوه ع
كركب عليو موالنا عليو السبلـ حٌب طلع طفة برط كاستنهض أىل ا٤بشارؽ، فتثاقالوا عليو 
كقد خرج إٔب شرؽ عياؿ أسد من شاظب كجهاهتا كما سيأٌب، كما كاد أحد من القبائل 

نو، يقدر على رد ا١بواب من كثرة الظا٤بْب كاألشرار كذىاب كثّب من الناس عن اهلل سبحا
فأقاـ ُب مواضع من برط منها موضع يسمى حجار الضبع كاحتفر فيها بئران، كابتُب مسجدان 

ك٠بى ا٤بوضع ا٥بجرة كىي قريب من ذك ٧بمد بطن من أىل برط، كانتقل إٔب موضع آخر 
يسمى رسب كاديان عظيمان كبقي قريبان من سنة كنصف كزكج كلده عليان من مشائخهم كما 

ن العجم من صعدة كأخرب مواضع اإلماـ عليو السبلـ، كخرج اإلماـ سيأٌب، كخرج أمّب م
 عليو السبلـ جهات ا٤بشارؽ كحصل عليو ا٣بوؼ

الشديد فانقطع عن الناس كقد أخذ الَبؾ أخذىم اهلل رىائن أىل برط فقل لذلك ا٤بعْب، 
كاشتد ا٣بوؼ، ككاف قد خرج إٔب ببلد حاشد كبكيل قبل ذلك، كعاد كٓب ٯبد ناصران، 

شهارة مع ذلك ٧بتازة، فلما أيس من التفريج عليهم، كاتفق معو ما اتفق ٩با ذكرناه عاد ك 
جهات ا٤بشرؽ كما تقدـ آنفان، فوصل الَباب األٞبر فسمع الفقيو األفضل عماد الدين 
ـى لىكيٍم فىاٍرًجعيوا{، ككاف ىو  ٰبٓب بن ٧بمد بن حنش رٞبو اهلل يقرأ }يىاأىٍىلى يػىٍثًربى الى ميقىا

كران ُب أمره فتفاءؿ بذلك كعاد إٔب فيوش برط، كاتفق ُب بقاه ُب تلك ا٤بواضع أنو أرسل مف
ا٢باج آّاىد مشس الدين أٞبد بن عواض األسدم إٔب جهات خوالف العالية، كقد طمع 



ُب إجابتهم لبقاء أعياف من العلماء كالفضبلء عندىم ُب بدبدة، ككانت طريقو ببلد هنم، 
[ من أكديتها 238ال رٞبو اهلل إٔب ببلد هنم، كاستقر ُب موضع ]ؽ/ككاف قد دخل سناف 

 يسمى قفاج من أعماؿ عياؿ منصور، كلـز ٝباعة من مشائخ هنم كقتل آخرين.

كفيها اتفقت القضية ا٤بشهورة من الغدر با٢باج آّاىد مشس الدين رٞبة اهلل عليو كذلك ما 
ا٤بوضع ا٤بذكور، قاؿ: ككنت أنا كعمي أخرب٘ب كالدم رٞبو اهلل، قاؿ: استقر سناف ُب 

السيد الفاضل ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٤بنتصر رٞبو اهلل مهاجرين ُب أعلى نصف ُب موضع 
منو يسمى ا٢بنو من ببلد هنم كإذا قائل يقوؿ لعمي: ا٢باج أٞبد ُب ٝباعة يسّبة ُب ببلد 

ج على صورة ال يعرفك القميحات ٨بتفْب، قاؿ: فقاؿ ٕب عمي: يا كلدم تعـز إٔب عند ا٢با 
كقل لو: ٰبفظ نفسو  -كعلى ذىِب أنو كتب إليو بقطفة غّب موضحة ا٠بو-أحد كٙبذره 

كيعـز كال يقف كأكثر من التوصية، قاؿ: فعزمت حٌب كجدتو ُب عنب ُب موضع من أعلى 
ضبوعة عند الشيخ ٧بمد بن راصع القميحي كىو رفيقو، كمع ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل 

العشرة األنفار ٠بى منهم الشيخ ٧بمد بن صبلح البحش األسدم كمع الشيخ  قريب من
٧بمد بن راصع ٝباعة ٠باىم، قاؿ: ككاف ا٢باج يعرفِب فأشرت إليو فقاـ إٕب كأخربتو ا٣برب 
فقاؿ: سلم على عمك كثّبان كقل لو: اهلل خّب حافظان، كأخربه أف اإلماـ قاؿ: إف ٍب بطونان 

نا منهم أحدان ُب هنم أك كما قاؿ، ]كىا[ ٫بن على ساؽ العـز ُب تبغض أىل البيت ما رأي
ىذه الساعة إٔب ببلد خوالف كإ٭با ٫بن مستقربوف لدنو الليل ألجل نقطع ببلد الشيخ 

ىادم بن سآب النعيمي كجو ليل فإنو من الظا٤بْب ك٩بن ٬بافو أك كما قاؿ، كلكن نذىب 
يد ا١بعدم من موضع أسفل ٧بطة سناف بينو على حالتك ىذه كتعيننا ّٔذه القطفة إٔب سع

كبْب احملطة فوؽ ا٤بيل كتقبض منو الباركت كالرصاص الوديعة كتلطف أنت كمن ٰبب ا٣بّب 
 على إيصاؿ ذلك إلينا إٔب ببلد خوالف، قاؿ: ٍب كدعتو

كعزمت فلما فارقتو بقدر ببلغ الصوت كإذا أكالد ىادم بن سآب ا٤بذكور ُب ٫بو سبعْب 
هم السبلح ا٢بسن، كقصدكا ا٤بضيق الذم ٱبرج منو ا٢باج، ككاف بينهم كبْب رجبلن علي



ا٢باج حاجز منيع فرآىم من عند ا٢باج فصاحوا، كسعى ا٢باج كمن معهم ليملكوا ا٤بضيق 
يقاتلوف حٌب ينفذكا كسعى ا٤بذكور كذلك، قاؿ فلقد رأيت الشيخ ٧بمد بن راصع يصيح 

كينادم أنو رفيق، كأنو معْب فيما جرل، ككاف  بصوت يكاد أف ٚبرج نفسو معو من شدتو
[ شجاعة 239معو ٝباعة ليسوا بالكثّب يلحقوف بعده، ككاف ىذا الشيخ ٧بمد فيو ]ؽ/

كقوة، لكنو بدين ال يقدر على السعي، فكاف ا٢باج مشس الدين رٞبة اهلل عليو أك٥بم كقد 
]كٓب يكن قد كصلو أحد[  رآىم كعرفهم كعرفوه، ٍب إف ا٢باج مشس الدين تقدـ إٔب ا٤بضيق

حٌب كصلو فبلف من أصحاب الشيخ الشقي فناكشو كىو يقوؿ: لزٙب يا حاج لزٙب يا حاج، 
كا٢باج يصيح ُب رفقتو فلم يعرؼ ا٢باج حٌب قبضو االبن الثا٘ب من أكالد الشيخ الشقي من 

د كرائو، فقبض على كسطو كعلى ا١بنبية كقد صاح الشيخ ٧بمد بن راصع بالشيخ آّاى
الباذؿ الشجاع ا٤بشهور صاّب بن ٧بمد ٞبراف، ككاف إذ ذاؾ ال يعرؼ ُب ا١بهاد كىو ابن 
أخت الشيخ ٧بمد بن راصع، كقاؿ فيما قاؿ: يا صا٢باه يا صا٢باه عيبوا خالك، فوصل 

كطعن البلـز للحاج حٌب أفلتو من يده، كطعن اآلخر كٓب ٲبوتا من تلك الطعنتاف بل 
سباب، أما أحدٮبا فقتلو سعيد بن ىادم بن الشيخ الشقي فإنو انتقمهم اهلل عقيبها بأ

يعيب فيما جرل با٢باج، كاآلخر قتل ُب ا١بوؼ كىو الذم هنب بندؽ ا٢باج كا٠بو ال رٞبو 
 اهلل سعيد بن عامر ، كالذم أخذ بندؽ الشيخ ٧بمد بن البحش أكلو ٞبل حٌب ىلك،

ٍب أدركو بعض كلد الشيخ ٧بمد ككانت ىذه من كرامات موالنا اإلماـ عليو السبلـ، 
كغّبىم فهزموىم كاستقاـ بينهم قتاؿ عظيم حٌب دنا الليل كسلم اهلل ا٢باج كٝبل الشيخ 

٧بمد بن راصع، كمن ىذه الوقعة انتشر ذكر الشيخ آّاىد صاّب بن ٧بمد ٞبراف حٌب كاف 
 يضرب بو ا٤بثل كنأٌب إف شاء اهلل ٗبا أمكن من ٝبل أخباره.

 هنم[]أخبار ببلد 
كاتفق ُب أياـ ىذه احملطة ا٤بخذكلة قضايا، منها مغازم إٔب ببلد هنم ككاف الصوائح ُب تلك 
ا٤بدة من الظآب الشقي سناف ال رٞبو اهلل على الفقهاء فيقتل من ىو فقيو كلو ا٠بان أك يقرأ 



القرآف، ككاف كثّبان ما يَبصد ٥بم من ٝباعة العرب من أصحاب النقيب سعداف ال رٞبو 
هلل، ككاف الفقيو الصاّب ٪بم الدين الذمارم ]كالد[ القاضي الفاضل علي بن ٪بم الدين ا

الضرٲبي بالضاد ا٤بعجمة ٠بي باسم قرية من ببلد هنم، ىاجر إليها كاستقر فيها حٌب توُب 
رٞبو اهلل، ككاف ىذا الفقيو ٪بم الدين ليس كولده، إ٭با ىو خامل ال يعرؼ، ككاف ٨بتفيان 

ى علي بن ٧بمد ا٢بداد من موضع يسمى العيضة بينو كبْب ٧بطة ا٤بخذكؿ عند رجل يسم
سناف ال رٞبو اهلل ٫بو ثبلثة أمياؿ إال أهنا يعِب بلد ا٤بذكور ُب مضائق جباؿ فأتى بعض 
العرب أصحاب سعداف يسمى علي صميل إٔب مكاف ا٢بداد، فوجد الفقيو ٪بم الدين 

كاستقر عندىم، ٍب طلب من ا٢بداد ماء  [ لو األماف،240فعرؼ أنو فقيو فأظهر ]ؽ/
يشرب فقاـ ا٢بداد كدخل بيتو للماء كا٤بكاف خاؿ ُب تلك ا٢باؿ فما عاد با٤باء إال ككجد 

ا٤بلعوف الشقي قد قتل الفقيو كاحتز رأسو كٞبلو ُب خرقة ككٔب يريد احملطة، فلما رأل ا٢بداد 
ان من احملطة يراىم كيركنو كصاح الفقيو بغّب رأس أخذ سبلحو ك٢بق الشقي حٌب أدركو قريب

بو كىو ال ٰبتسب ذلك كنادل بأ٘ب معيب بالفقيو كزرقو، ٍب تقدـ فحز رأسو كأخذ رأس 
الفقيو أيضان كعاد كالصائح بعده فهرب بأكالده إٔب شواىق أعلى من بيتو، ككصلت العجم 

ناف ال ىدمت منازلو كبلده كقطعوا أعنأّم كبقي مدة ال يستقر ُب موضع حٌب ىلك س
 رٞبو اهلل كعاد

ففتح اهلل عليو الرزؽ الواسع كا٣بّب ا٤بتتابع، كأصلح اهلل بلده، كانفجر لو غيل كضرب بو 
ا٤بثل حٌب لقد غرس النب ُب الشرؽ، كانتفع بو، كىذا من بركة غضبو هلل كانتصاره ٥بذا 

، كاتفق للوالد رٞبو اهلل قضايا شبيهة ّٔذه كسلمو اهلل سبحانو كتع أب، ككذا غّبه، ا٤بظلـو
ٍب إف سناف ال رٞبو اهلل قبض رىائن من هنم كأخذ طاعتهم كعاد إٔب ببلد الظاىر، ككاف 
حي السيد الطاىر العبلمة الزاىد شرؼ الدين، كقمر الساجدين ا٢بسن بن شرؼ الدين 

بن صبلح ا٢بمزم رٞبة اهلل عليو ُب ثبلء كما تقدـ ، كلو هنضات كحركب ىائلة كحامية، 
عظم من ينتصب ٤براكزتو األمّب أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين من كوكباف فكانت ككاف أ



ا٢بركب عليو فوؽ سنتْب كنصف ُب كلها اليد لو كقد يقصدىم كما سيأٌب إف شاء اهلل 
تعأب ٗبا أمكن من أخباره، فوصل ىذا الظآب كشن ا٢برب مع األمّب ا٤بذكور كمن إليو من 

كلها ٓب تقع على طائل فتأخر سناف إٔب ٟبر من ببلد بِب   العجم على ثبلء ككانت أيامان 
 صرٙب، كسنذكر من أخباره إف شاء اهلل تعأب كحركب القبلة مع ما أمكن.

كأخرب٘ب الشيخ سعيد بن راشد القميحي النهمي: أنو خرج ا٢باج آّاىد مشس الدين 
خلوا ببلد خوالف، ٔبماعة كاتفق لو ما تقدـ من القضية ُب ببلد هنم كسار بعدىا حٌب د

كأجابو بعض بِب جرب كالشيخ علي بن فبلح ا٢بدامي كغّبىم، كبقي أيامان كخرجت عليهم 
٧باط من العجم مع األمّب دركيش كغّبه كالشيخ زيد بن أٞبد ا٢بدام كغّبىم فانتهوا إٔب 

زراجة، ككاف ا٢باج أٞبد ُب جانب ٤بدة مع الشيخ علي بن فبلح، قاؿ الشيخ ا٤بذكور 
[: كمرض ا٢باج مرضان أيسنا منو ٕبيث أنو ال يقدر على ٙبريك شيء من 241]ؽ/

جسده، قاؿ: ككنا يا أصحابو عنده ُب خيمة خارج صـر الشيخ علي كٝبيع ما ٫بتاجو من 
الشيخ علي بن فبلح، قاؿ فوصل رجل من نواحي الذراع كقاؿ للحاج كىو مستلقي على 

ة كقد ٝبعوا ٝبوعان، فشكر لو ا٢باج ذلك كدعا قفاه: الَبؾ بعدم كىم إليكم ُب ىذه الليل
لو فقاؿ: يا حاج عندم لك مركءة كصنيعة كذكر أشياء نزران قل من ٰبفظو من الكرماء 

فضبلن عن غّبىم فجزاه اهلل خّبان، فطلب ا٢باج الشيخ علي كأخربه ا٣برب كرجح اإلنتقاؿ من 
ٞبلنا ا٢باج على سرير ذلك ا٤بوضع إٔب موضع قريب من جهات مشارؽ خوالف، قاؿ: ك 
 كالشيخ كأصحابو كأكالدىم كىم ٫بو أربعمائة بيت أك دكف ذلك.

فلما كصلنا ذلك ا٤بوضع كأصبح الصباح كالظا٤بوف ٧بيطوف ٗبوضعنا األكؿ كإليهم بنو ظبياف 
كغّبىم فحمدنا اهلل سبحانو على السبلمة من شرىم، قاؿ: كبقينا إٔب آخر هنارنا كإذا 

د أخربوا مواضع كإذا بنو ظبياف كشيخهم الشيخ عامر السرام ال رٞبو ٗبرافعهم تضرب كق
اهلل يفتشوف األكدية علينا كللعداكة بينهم كبْب ا٢بدا جاىدكف ليدركوف منهم ثأران، فخرج 

سرعاف من ا٢بدا كمن أكالد الشيخ كأغاركا عليهم كا٢باج على ظهره كما تقدـ، فأرسل إٔب 



بلزموا ٕبرب عظيم قتل فيو أكالد الشيخ علي بن فبلح الشيخ ينهاىم فلم يقبلوا بل ت
ا٤بسمى منصور، ككاف شجاعان بطبلن ٍب غّبه كاهنـز ا٢بدام فأغار الشيخ ٧بمد البحش 

كأصحاب ا٢باج ٫بو من زىاء كعشرين نفران، فأمر ا٢باج أف ال يظهركا للعدك كإ٭با 
القـو فيجَبؤف علينا ٗبثل ما كقع يسمعوهنم ا٤برفع ألجل التفريج عن ا٢بدا ، كال يعرفوف قلة 

فيمن شده األمر ظهرنا ٥بم، كاتصل ّٔم ا٤بدد من العجم فهزمونا عند غركب الشمس 
، فوجدنا ا٢باج ُب غّب موضعو، قاؿ فسمعت الشيخ علي بن فبلح  كدخلوا معنا الصـر

اعة كهنبوا رٞبو اهلل يصيح لفقد ا٢باج كال ذكر أكالده كأىلو، ٍب استأصلوا بالصـر فقتلوا ٝب
، قاؿ: كىربنا كقد أيسنا من ا٢باج، فلما استقرينا ُب موضع كإذا بو يصيح فاجتمعنا  الصـر
إليو كإذا ىو ٲبشي على رجليو مشيان ضعفيان كيتوكأ بيده على األرض مع رجليو ُب الليل، 

خ قاؿ كاجتمعنا إليو كٞبدنا اهلل سبحانو على سبلمتو كىاف كل ما لقينا بلقاه، كأف الشي
علي بن فبلح ىاف عليو أكالده كقتل أصحابو مع سبلمة ا٢باج مشس الدين، قاؿ ٍب اتفق 

 [ ا٢باج كالشيخ علي بن فبلح على242رأم ]ؽ/

أف الشيخ علي يكاتب الظلمة كيصاّب على نفسو، كخرج ا٢باج ٧بموالن حٌب انتهى إٔب 
خ أٞبد بن جانب من عياؿ كىب كببلد خوالف، كأخفاه بعضهم ُب عنب ككصل الشي

علي العلوا٘ب الوىيب ُب ٝباعة ٗبا ٫بتاج إليو كحصل من ٞبلو إٔب ببلد بدبدة ببلد 
السبلطْب كبقى عندىم أربعة أشهر حٌب شفاه اهلل سبحانو كتعأب ك٢بق باإلماـ كقد تفرؽ 
أصحابو كخلصوا إٔب عند اإلماـ عليو السبلـ على مشاؽ ك٨باكؼ كسلمهم اهلل كٓب يبق مع 

 ثبلثة أنفار ىو رابعهم، قاؿ الشيخ ا٤بذكور: ٍب أرسلِب بكتاب إٔب اإلماـ عليو ا٢باج إال
السبلـ يستورد رأيو الكرٙب ككنت الرسوؿ فوافقت خركج اإلماـ عليو السبلـ إٔب كادعة كما 

 سيأٌب إف شاء اهلل تعأب.

 ]أخبار اإلماـ ُب برط[
ع إليو كثّب من أصحابو الذين ٓب رجعنا إٔب بقاء اإلماـ عليو السبلـ ُب برط، كقد اجتم



ٰبتازكا ُب شهارة من مهاجرىم من مشارؽ الببلد كمغارّٔا، كقد تقدـ ذكر رجوع عدك اهلل 
سناف لعنو اهلل إٔب ببلد صنعاء كقد لقي ىو كصنعاء من ا٢باج مشس الدين كل ببلء، ك٤با 

ببلد خوالف صعدة  كصل علي باشا ككاف ما تقدـ ]ٍب[ ٢بق باإلماـ عليو السبلـ، ككاف ُب
السيد العبلمة علي بن إبراىيم ا٢بدا٘ب فأرسل إليو اإلماـ عليو السبلـ الرئيس أٞبد بن 
اإلماـ ا٢بسن عادت بركاتو، كحصل بينهما كحشة كأرسل اإلماـ عليو السبلـ الشيخ 

آّاىد عبد اهلل بن سعيد الطّب، فأما السيد أٞبد فكاتب العجم إٔب صعدة كصار إليهم 
يد السيد ٧بمد بن عبد اهلل ا٤بؤيدم كبقي السيد علي بن إبراىيم كالشيخ عبد اهلل،  على

ك٥بما حركب على العجم اليد ُب أكثرىا ٥بما، ككانا من أىل شدة البأس كا٤براس، ٥بما 
كقعات كثّبة كعلى أيديهما كانت كقعة السبيع على األتراؾ كىي كقعة عظيمة قتل فيها 

، كٓب يزاال على ذلك إٔب أف استؤب األتراؾ علىشهارة، كبقيا بعد ٝباعة من عسكر األتراؾ
ذلك أيامان ك٢بق الشيخ عبد اهلل باإلماـ عليو السبلـ كبقي السيد علي يَبدد ُب األطراؼ 

 ىذا معُب ما ذكره السيد أٞبد نفع اهلل بو.

 ]خركج أكالد اإلماـ من شهارة[
ارة قاؿ ا٢باج سآب ا٤بذكور فقاؿ لنا اإلماـ نعم ك٤با أيس عليو السبلـ من التنفيس عن شه

عليو السبلـ: ىل تقدركف على إخراج أكالدم علي كا٢بسن كا٢بسْب من شهارة كما فعلتم 
ُب إخراجي أك كما قاؿ؟ قفاال: نفعل إف شاء اهلل، قاؿ: كأزمعنا على ذلك قفلنا: ىات لنا 

[ حٌب صرنا 243حالنا ]ؽ/ٝبلك ىذا ٫بملهم عليو إف شاء اهلل ٍب مضينا كقد غّبنا 
أشبو شيء با٢بطابْب من العصيمات ك٫بوىم الذين ٱبتلفوف إٔب احملاط، فلما قربنا من 

احملاط أخذنا حطبان إٔب ٧بطة بالقرب من غارب رجح كأدخلنا ا٢بطب ك٠بناه حٌب أمسينا 
من  كما قد نفق، فلما كاف الليل أخرجنا ا١بمل من احملطة على أناس من البدكاف القريب

احملطة حٌب غبنا عنها كعقل ا١بمل أحدنا كاآلخر بقي عند ا٢بطب حٌب عرفنا احملارس 
كمواضعها كتسللنا على عادتنا حٌب طلعنا شهارة احملركسة باهلل، كتسللنا فيها أيضان حٌب 



تبينا ا٤بوضع الذم فيو موالنا ٧بمد عليو السبلـ ككاف عنده ٝباعة من كبار أىل شهارة 
سي معاىم فهو ٱبافهم باطنان كىم كذلك ٱبافوف أف ٱبرج كما خرج أبوه ٲبسوف معو كٲب

عليو السبلـ كرٗبا قد توعدىم ابن ا٤بعافا كمن عنده من العجم أنو إذا خرج ابن اإلماـ كما 
 خرج أبوه فبل أماف لكم أك كما قاؿ.

ينا على قاؿ ا٢باج: فطلع أحدنا إٔب طاقة منزلو عليو السبلـ كقرعها فسمع ذلك فخرج إل
صفة كأدخلنا موضعان كقرأ خط اإلماـ عليو السبلـ با٢بيلة ُب ا٣بركج بصغار أكالده عليو 

السبلـ، قاؿ: فاحتاؿ سيدم ٧بمد ٖبركجهم إلينا كا١بواب كخرجنا ّٔم على ٫بو ما فعلنا 
بو عليو السبلـ، كسرنا ّٔم ليبلن حٌب قربنا من قرف الوعر كألبسناىم قمصاهنم كقد نأل ّٔم 

١بمل ظاىران طريق حوث، كمن سألنا، قلنا: ىؤالء أشراؼ من أىل حوث أطلعناىم من ا
ا٥بجر إٔب بلدىم ك٫بن عصيمات أك كما قالوا، ٍب ال زلنا حٌب أكصلناىم إٔب عند موالنا 
عليو السبلـ، قاؿ فحصل معو السركر الذم ال يقدر قدره كٞبد اهلل كثّبان، كدعا لنا ٗبا 

إف شاء اهلل تعأب، قاؿ كعدنا عن أمره عليو السبلـ مرة أخرل حٌب  نرجوا من اهلل قبولو
دخلنا شهارة كقد عوؿ علينا ٬برج كلده أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب حفظو اهلل، قاؿ: فلقينا شدة 
من شدة االحَباس حٌب ما قدرنا باالتفاؽ ٗبوالنا ٧بمد إال شيئان يسّبان، كقاؿ ال نقدر ٫بن 

الحَباس داخبلن كخارجان، قاؿ فقلنا: أنت يا سيدم ٧بمد، قاؿ: كأنتم على ذلك من شدة ا
أما أنا فقد كىبت نفسي هلل تعأب ك٤بن ُب شهارة احملركسة باهلل من ا٤بسلمْب كالعلماء 

 كا٤بستضعفْب أك كما قاؿ عليو السبلـ.
ٔب كأيضان إف اإلماـ ٓب يأمر٘ب بذلك كُب بقائي سبلمة من ُب شهارة أك كما قاؿ، فرجعنا إ

 موالنا عليو السبلـ فأخربناه ٗبا قالو سيدم ٧بمد، فدعا لو كشكر لو ك٥بما ذلك.

 ]تسليم شهارة كخركج ٧بمد بن اإلماـ القاسم منها[
فصل: كلنرجع إٔب أخبار شهارة احملركسة باهلل فإهنم صربكا بعد خركج موالنا عليو السبلـ 

نا ٧بمد صائبة رصاص كسلمو اهلل [ كُب بعضها حصل ٗبوال244كأحربوا حركبان كثّبة ]ؽ/



تعأب، ٍب كاتبهم األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا فأجابوه فطمع فيهم فطاكلوا عليو حٌب اهتم 
نفسو كخواصو، كألقى اهلل ُب قلبو كقلوب خواصو العجم أف بقاءىم ُب شهارة كالصرب 

 عليهم ال يأمنوف معو كثوب اإلماـ عليو السبلـ كاستدراكهم.

السيد ٧بمد بن ناصر الغربا٘ب مغل أطاؿ اهلل بقاه: أنو كاف ُب شهارة ٧بابيس  قاؿ الوالد
كمتهموف فكانوا يعرفوف ابن ا٤بعافا ٗبا ىم عليو من شدة ا٢بصار كأنو ال يقبل منهم إال 

النزكؿ على حكمو، ككاف ا٣بطاب بواسطة حي الفقيو الفاضل الكامل صبلح بن عبد اهلل 
ا٤بكاتبة، فلما خرج أكالد اإلماـ عليو السبلـ كما تقدـ   الشظيب فطمع فيهم كانقطعت

كتب الفقيو صبلح إٔب ابن ا٤بعافا على أف اإلماـ قد خرج كأكالده الثبلثة خرجوا كبقي 
٧بمد كأٞبد ال ندرم إال كقد ٢بقوا بوالدىم فما كاف ا١بواب إال يستدعي كصولو لتماـ 

ككاف ٓب يبق ٥بم إال إحدل عشر زبديان الصلح كعرؼ قصد ذلك ككتموا أمر باقي الطعاـ، 
فقط، كمن حفظو اهلل ما ضاع، فسبحاف من حفظهم ك٪باىم، فحصل ا٣بطاب على 

تسليم شهارة احملركسة باهلل، كخرج موالنا ٧بمد كأكالده كالسادة الكراـ كالعلماء إٔب كوكباف 
إليها ٥بم  ُب شهر ٧بـر سنة إحدل عشرة كألف، ككاف ُب شهارة من أىلها كا٤بهاجرين

األماف بسبلحهم، كما ىو ٥بم كيسكنوف حيث أحبوا من الببلد كضمن ٥بم على العجم 
 األمّب أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين كاألمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا ككفوا ٥بم.

قاؿ موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو: كقد ذكرت لو أف بعض الكرباء ٩بن كاف 
أخذىم اهلل خلع علي ٤با اجتمعت بو كقد كٔب دكلة ا٢بق فقاؿ: اخطأت، فقلت: مع الَبؾ 

ٓب؟ كقد صار األمّب من ٝبلتنا ككذا، فقاؿ عليو السبلـ: ىو كذلك إال أف نفس خرقة 
الكسوة كما تليق ٗبثلك أال ترل أ٘ب تشردت كأنا ُب شهارة أ٘ب ال أرل الَبؾ قط إال ابن 

ال ألبس ٥بم كسوة ٨بافة من أف يلبسو٘ب ما ال أعتاده، قاؿ:  ا٤بعافا لكونو من العرب، كأف
 فقبلوا مِب فقلت لو عليو السبلـ ا٢بياء كأنا صادؽ ٗبنع من ذلك فضحك عليو السبلـ.



ك٤با خرج موالنا ٧بمد كالسادة على ما كضع ٥بم ىٌم سناف ال رٞبو اهلل بالغدر ّٔم كخرج 
لذلك إٔب عمراف، كبلغ األمّب أٞبد بن ٧بمد من قبلو من صنعاء النقيب الشقي سعداف 

فخرج ُب ٫بو ٟبسمائة فارس كٝبع رجالو كمنع من ذلك، كأنكره كما أخرب٘ب من شهد 
[ ذلك، كقاؿ ٠بع األمّب أٞبد يقوؿ: كفا٘ب عار ما حصل ُب السيد عامر أك  245]ؽ/

د بن ٧بمد كما قاؿ، كسلمهم اهلل تعأب، ك٤با صاركا إٔب كوكباف تلقاىم األمّب أٞب
باإلعظاـ كعرؼ ٥بم حقهم، كجعل ٥بم موضعان خاصان ُب ا٢بصن يسمى ا٤بنصور كأكالدىم 
معهم، كىم: موالنا اإلماـ ٧بمد كأخوه أٞبد كأكالدىم، كالسيد العبلمة صاّب بن عبد اهلل 
الغربا٘ب ا٤بعركؼ بابن مغل كأكالده، كأكالد إخوتو، كالسيد العبلمة صاـر الدين إبراىيم بن 

ا٤بهدم ا١بحاُب القا٠بي كىو أحد شيوخ اإلماـ عليو السبلـ، ككلده السيد العبلمة ا٤بهدم 
بن إبراىيم كأكالده، كالسادة أىل احملرايب السيد العبلمة عبد اهلل بن ٧بمد احملرايب كإخوتو 

كبعض السادة بِب العبإب غّبالسيد العبلمة القدكة ٝباؿ الدين علي بن صبلح العبإب فإنو 
صل لو من شهارة احملركسة ٨برج صفتو كما أخرب٘ب الوالد السيد الفاضل ٧بمد بن ناصر ح

الغربا٘ب أطاؿ اهلل بقاه أنو خرج يعِب السيد علي مع موالنا ٧بمد كالسادة إٔب عند ابن 
ا٤بعافا إٔب النجد، ككاف أكالدىم ُب قرية قصل كعليهم ا٢برس فاستأذف ابن اإلماـ ُب 

ا كصل إليهم اعتذر للرسم بأف معو كتب كديعة ُب العيازرة ٯبب عليو الوصوؿ إليهم، فلم
ردىا، كىذا أخي يعِب ابن عمو السيد الفاضل علي بن عبد اهلل العبإب مكا٘ب حٌب أعود 

 كإف ٙببوا يسّب معي أحدكم فعلى ما تركف

 فأمنوه كمضى، كخلص ك٪با كٓب يكن لو أكالد مع السادة إال زكجتو الشريفة الفاضلة
 الطاىرة فاطمة بنت أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بنصور باهلل رٞبها اهلل.

قاؿ ا٥بادم بن أٞبد ا١بليس الكوكبا٘ب كىو صهر السيد علي بن عبد اهلل كا٣باص ّٔم: أف 
حي السيد علي بن صبلح رضواف اهلل عليو أكقفو ُب ا٤بوضع الذم فرج اهلل عنو فيو، كقاؿ: 

رـك فاستأذنت الصنو علي بن عبد اهلل فرضي أف خفت من اغتيالكم كمن عبد الرحيم احمل



يكوف عوضان عِب، كأخفا٘ب الفقيو أٞبد بن مهيوب ليلتْب ٍب نقلِب إٔب بيت الشيخ كاصل 
بن عدابة فلبثت عنده شهرين كنصف ٍب أخرجِب إٔب بيت الشيخ جراد بن عثماف العاٮبي، 

نا ُب الطريق كخفنا من الناس، قاؿ: كسار معنا ٭بر من حدكد األىنـو إٔب عاىم ليبلن كأنس
كبقينا عنده ليإب ٍب أرسلنا إٔب اإلماـ عليو السبلـ إٔب برط، ككنا لديو ككذا األمّب حسن 
بن ناصر الغربا٘ب احتاؿ ٖبركجو بعض األىنـو فيما بلغِب ٍب استجار بقـو ك٢بق ٗبوالنا 

الفقيو صبلح بن  [ كىم246اإلماـ عليو السبلـ، ك٩بن حبس ُب كوكباف عدة غّبىم ]ؽ/
صبلح بن عبد اهلل بن داكد الشظيب، ككاف أكثر ا٣بطاب على يديو كغّبىم كالشيخ عبد 
اهلل بن أٞبد ا٢بارثي كالفقيو ٧بمد بن سعيد ا٤بكتمي الظليمي كالقاضي مشس الدين أٞبد 
بن ٧بمد السلفي كغّبىم، كخرج قبلهم من ثبلء بأشهر موالنا السيد العبلمة شرؼ الدين 

 سن بن شرؼ الدين بن صبلح كما تقدـ من حصن ثبلء.ا٢ب
كأما أكالده كقرابتو فخرجوا مع أكالد موالنا عليو السبلـ من شهارة، كصاركا إٔب أبيهم ُب 

 ا٤بوضع ا٤بذكور.

كأخرب٘ب الوالد السيد علي بن إبراىيم بن جحاؼ مكاتبة: أنو خرج من ثبلء قبلهم، ككذا 
كٛبكنوا فيما بعد من الكتب كال زالت القراءة كالدرس ُب  -كاهلل أعلم-رأيتو ُب التاريخ 

 ٝبيع فنوف العلم، كيركل من كدىم كصربىم ما يليق ٗبعارفهم الظاىرة كمعارقهم الطاىرة.
ك٩با أخرب٘ب موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل ٧بمد بن أمّب ا٤بؤمنْب صلوات اهلل عليو كقد ذكر 

على ذلك أف قاؿ: كاف ُب األمّب أٞبد بن ٧بمد ككرباء  ا٥بمة كالرغبة ُب الطلب كا٢بفظ
دكلتو سخف عقوؿ، كقل قبوؿ للحق ا٤بسموع كا٤بعقوؿ، كركم عنهم من ذلك كثّبان ككذا 

 غّبه، كفق اهلل ا١بميع إٔب السداد، كالسلوؾ مسالك األجداد، إنو كرٙب جواد.

بائهم معنا ٝباعة من أشراؼ  قاؿ: فكنا ٬بافو كثّبان ككاف ٰبضر ُب كثّب من القراءة من آ
كوكباف كخواصهم كمن يستمع القراءة كٰبب أف يرل ابن اإلماـ يعِب نفسو عليو السبلـ، 

قاؿ: فقاؿ موالنا السيد ا٢بسن بن شرؼ الدين: ال نأمن حادثان علينا من ىذا الرجل ٤بصّب 



لها، كإال فبل أكالدىم إلينا كغّبىم من كرباء دكلتهم، فإما كتركتم القراءة يا أصحاب ك
ٰبضر ابن اإلماـ معنا فإ٭با ٯبمعهم إلينا إال النظر إليو أك كما قاؿ، فحصل من ىذا القوؿ 
أف تركوا القراءة أيامان قليلة ٍب عادكا ٥با بشرط عدـ حضورم معهم، قاؿ: كأٛبوا على ذلك 

جنب بيٍب مدة ٓب نذكرىا بغّب الكثرة ففكرت كيف الطريق إٔب الشيخ أقرأ عليو، ككاف إٔب 
السيد العبلمة إبراىيم بن ا٤بهدم ككلده ا٤بهدم، ككاف يأتيِب كثّبان ًقٍشر من النذكر كالرب 

على صفة، ككاف السيد ا٤بهدم كثّبان ما ٰبب القهوة فكاف يطلب أف يتقهول معي فأقوؿ 
لو مٌب ٠بعت صب القهوة إٔب الفنجاف من كراء ا١بدار فأتِب فكنت أحصل القهوة لبعد 

الفجر فإذا ٠بع ذلك فبل أ٠بع إال نداه من الباب فآذف لو فيتقهول حٌب يرضى، صبلة 
فقلت لو: مدة ىذه القهوة ا٠بع ٕب معشران ُب كذا حٌب تكمل القهوة، قاؿ: فيفعل حٌب ما 

[ القهوة إال كقد قريت من ا٤بعشر فيستحي مِب حٌب أٛبو على ضرب من 247تكمل ]ؽ/
دأيب كدأبو حٌب ختمت كتبان كثّبة ذكرىا من تصريف  اإلٯباز كاإلخفاء، فما زاؿ ذلك

كمعا٘ب كبياف، كغّبىا فلما أذف لنا نقرأ مع السادة راجعتهم ُب تلك الكتب، قاؿ فامتدت 
إٕب األعناؽ كسألو٘ب كيف كاف الطريق فأخربهتم فعجبوا من ذلك كاستحيوا مِب كثّبان، 

 ككاف يأٌب ٥بم من ا٤بصارؼ من أىل

ماـ على أيدم ٝباعة كالفقيو الفاضل عبد اهلل بن أٞبد اآلملي من ببلد ا٣بّب ك٧بيب اإل
ا٢بيمة كمن نواحي جبل تيس، كعلى يد رجل من ببلد عقار البوف يسمى علواف كغّبىم 

 كأنا أعرفهم.
قاؿ عليو السبلـ: ككاف رٗبا يرسل لنا اإلماـ عليو السبلـ من برط يعِب كالده بالقليل فيصل 

غّبه، فنرجعو لو عليو السبلـ ٤بن عنده من ا٤بهاجرين كقد رٗبا نزيده من  كقد يسر اهلل لنا
ًثّبنا كىسىعىةن{ صدؽ  ٍد ُب األىٍرًض ميرىاغىمنا كى ًبيًل اهلل ٯبًى اًجٍر ُب سى عندنا ك٭بده ابتداء }كىمىٍن يػيهى

 اهلل العظيم.



 ]كصية اإلماـ لولده بطلب العلم[
ه مع كجود من يبلغها كإٔب السادة الفضبلء رضواف اهلل ك٤بوالنا اإلماـ عليو السبلـ إٔب كلد

عليهم مكاتبات ٩بلوءة علمان كمواعظ، كمن ذلك كصية من اإلماـ عليو السبلـ لولده كىي 
 مشهورة مسطورة، كىي ىذه:

 
أما بعد: فالسبلـ عليك كرٞبة اهلل كبركاتو، إ٘ب أكصيك أف ال تَبؾ درس القرآف يومان 

ـ جزءين أك جزءان كاحدان ال تَبؾ ذلك أبدان، كعليك بصبلة ا١بماعة كاحدان، كلو ُب كل يو 
فإهنا من الواجبات، كال يغرؾ قوؿ من يقوؿ أهنا سنة، كعليك ٗببلزمة العلم كطلبو، فإنو من 

أكرب الفرائض كاستعن على ذلك بتقول اهلل سبحانو ألف اهلل تعأب يقوؿ: }ًإٍف تػىتػَّقيوا اهلل 
قىاننا{ ، كالفرقاف: ىو الفهم كالفطنة كتنوير القلب الذم يفرؽ بو بْب ا٢بق ٯبىٍعىٍل لىكيٍم فػيرٍ 

كالباطل، كالتقول: ىي أف تَبؾ كل حراـ ككل مشتبو با٢براـ كأكل الشظا ألجل ا٣ببلؼ، 
كأف تقـو بكل ما أكجب اهلل عليك،ك٩با تستعْب بو على ٙبصيل العلم ترؾ حب الدنيا 

هلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: ))من اشتد رغبتو ُب الدنيا أعمى كاالشتغاؿ ّٔا ألف النيب صلى ا
اهلل قلبو على قدر رغبتو فيها(( كعليك اإلكثار من ا٢بسنات؛ ألف اهلل يقوؿ: }ًإفَّ اهلل مىعى 

الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ٧بيًٍسنيوفى{، كعليك بالتواضع للمؤمنْب، كترؾ التكرب عليهم ألف النيب 
 عليو كآلو كسلم يقوؿ: ))من تواضع هلل رفعو اهلل كمن تكرب كضعو اهلل(( كعليك صلى اهلل

[كذلك أف تعتقد أنك أفضل من غّبؾ من ا٤بؤمنْب فإف 248بَبؾ اإلعجاب بنفسك ]ؽ/
 ذلك من الكبائر كا٤بوبقات احملبطات لؤلعماؿ ألف إبليس لعنو اهلل كاف قد عبد اهلل ستة

فاعتقد أنو أفضل من آدـ فجعل -شككت أنا ُب ذلك-آالؼ سنة أك ٟبسة آالؼ سنة
 اهلل عليو اللعنة إٔب يـو الدين.

كرل اإلماـ ا٢بسن بن سليماف ُب كتاب )حقائق ا٤بعرفة( أف أعرابيان سأؿ رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كآلو كسلم عن صفة احملبْب للرٞبن، فقاؿ: ))عبدان استصغر بذلو ُب اهلل(( ح يعِب 



من الطاعات، كاستعظم ذنبو ككطن نفسو أنو ليس ُب السماكات كاألرض  استصغر ما فعل
مؤاخذان غّبه، قاؿ: ))فصقع األعرايب(( ح يعِب ذىب عقلو حٌب كقع على األرض  

كا٤بيت))فلما أفاؽ(( يعِب رجع عقلو، قاؿ: أخربنا يا ابن أيب طالب ىل يكوف ُب حالة 
ح يعِب أنو خائف أنو ليس مؤاخذ ُب أعظم من ىذا العبد؟ قاؿ: ))نعم سبعوف درجة(( 

 السموات كاألرض غّبه خوفان زائدان على خوؼ العبد الذم كضعو سبعوف درجة.
كاعلم يا بِب أف ذلك صحيح ألف اهلل سبحانو كتعأب يقوؿ: }أىفىأىًمنيوا مىٍكرى اللًَّو فىبلى يىٍأمىني 

ر ا٤بؤمنْب شران ألف اهلل سبحانو كتعأب يقوؿ: مىٍكرى اهلل ًإالَّ اٍلقىٍوـي ا٣ٍبىاًسريكفى{، كال نظن بأم
يػٍرنا{، كيقوؿ: }ًإفَّ بػىٍعضى الظَّنّْ  ٍعتيميوهي ظىنَّ اٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بًأىنفيًسًهٍم خى }لىٍوالى ًإٍذ ٠بًى

ًإٍٍبه{، كعليك بَبؾ ا٤براء كىو كثرة ا٤براجعة فبل تفعل شيئان من ذلك لكن إذا عرضت 
عرفت ا٢بق فتكلم با٢بق مرة إف قبل كإال سكت ألف النيب صلى اهلل عليو كآلو مراجعة كقد 

 كسلم يقوؿ: ))أنا زعيم ٤بن ترؾ ا٤براء ببيت ُب ربض ا١بنة كإف كاف ٧بقان(( .

كعن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: )كمن كثر نزاعو با١بهل داـ عماه على ا٢بق( كقاؿ علي 
نان[ ٓب يصبح ليلو كالدين العادة( كيعِب ٓب يصبح ليلو عليو السبلـ: )فمن جعل ا٤براء ]ديد

أف يبقى ُب الظلمات ال يهتدم إٔب ا٢بق، كقاؿ عليو السبلـ ُب كصيتو البنو ا٢بسن: )فإف 
أبت نفسك أف تقبل ذلك دكف أف تعلم كما علموا كليكن طلبك بتفهم، كتعلم ال تتورط 

فيو: )كليس طالب الدين من خبط الشبهات كعلم ا٣بصومات ُب كبلـ طويل إٔب أف قاؿ 
 أك خلط كاإلمساؾ عن ذلك أمثل( كقاؿ بعض الشعراء ُب ذلك:

 فإياؾ إياؾ ا٤براء فإنو
 

 إٔب الشر دعاء كللشر جالب
 

كعليك بتعظيم شيخك ُب العلم لقولو تعأب: }قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى 



[ أيكتيوا 249ولو تعأب: }يػىٍرفىًع اهلل الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍم كىالًَّذينى ]ؽ/يػىٍعلىميوفى...{ آلية، كق
{، فمن ٝبع بْب العلم كاإلٲباف أفضل ٩بن ٓب يكن منو إال اإلٲباف فقط كىو  اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو

 ا٤بتعلم.

ينجو إال  كاعلم يا بِب أ٘ب ٓب آمرؾ بالعلم إال أنو من أعظم الطاعات ٢باجتنا إليو، كإنو ال
العلماء العاملوف ألنو ال ينجو من عذاب اهلل إال من خشي اهلل بدليل قولو تعأب: }ًإ٭بَّىا 

ٱبىٍشىى اهلل ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي{ فبل يأمن مكر اهلل إال القـو ا٣باسركف، كقاؿ تعأب: 
ا مىا تي  ، مىٍن خىًشيى الرٍَّٞبنى }كىأيٍزلًفىًت ا١بٍىنَّةي لًٍلميتًَّقْبى غىيػٍرى بىًعيدو، ىىذى ًفيظو وعىديكفى ًلكيلّْ أىكَّابو حى

{ ، كقد أخرب اهلل سبحانو أنو ال ٱبشاه إال العلماء حيث قاؿ:  اءى بًقىٍلبو ميًنيبو بًاٍلغىٍيًب كىجى
 }ًإ٭بَّىا ٱبىٍشىى اهلل ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي{.

و قاؿ: )عآب كاحد أفضل من ألف كركل زيد بن علي عليو السبلـ عن علي عليو السبلـ أن
عابد، العآب يستنقذ عباد اهلل من الضبللة إٔب ا٥بدل كالعابد يوشك أف يقدح الشك ُب 

 قلبو فإذا ىو ُب كادم ا٥بلكات(.
كركل زيد بن علي عليو السبلـ عن علي عليو السبلـ أنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

فيها علمان سلك اهلل بو طريقان إٔب ا١بنة كإف عليو كآلو كسلم:))من سلك طريقان يطلب 
ا٤ببلئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم كإنو ليستغفر لطالب العلم من ُب السموات كاألرض 

حٌب حيتاف البحر كىواـ الرب كإف فضل العآب على العابد كفضل القمر ليلة البدر على 
 سائر الكواكب((.

 ماـ عليو السبلـ إٔب كلده إٔب كوكباف.كظهر أف ىذه الوصية النافعة كانت من اإل
كأخرب٘ب من أثق بو عن موالنا ٧بمد عليو السبلـ أهنا قبل الدعوة، فتأكدت إٔب كوكباف 

 فيما أحسب فظهرت. كاهلل أعلم.

 ]جواب اإلماـ على األمّب أٞبد بن ٧بمد بشأف العدكؿ عن الثورة[
اهلل عولوا على األمّب أٞبد بن  نعم كاتفق أف العجم كىم سناف كالوزير حسن ال رٞبهما



٧بمد أف يلـز السيد ا٢بسن بن شرؼ الدين عادت بركاتو أف يتوسط بينهم كبْب اإلماـ 
عليو السبلـ أف ٯبعلوا لو أمانان كٱبرجوا أكالده، كيصّب إليهم بواسطة األمّب ا٤بذكور كٯبعلوا 

عة كيأمنوه كيأمنهم أك كما لو أخزاىم اهلل ما أسخف عقو٥بم سنجقان، كٯبعلوا لو ببلدان قط
قالوا، ككاف ُب ىذا األمّب أٞبد بن ٧بمد عرابة كعدـ تأمل لؤلصوؿ، كإال فهو من أىلها، 

فطلبوا السيد ا٢بسن فكتب كتابان بسيطان فيو ببلغة، كُب أعطافو ما يعرفو موالنا من أنو 
ال العجم كما ٧بموؿ على ذلك، كأف ذلك معركض عليهم ٕبيث ال يعرفو األمّب ا٤بذكور ك 

أخرب٘ب موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ٧بمد بن أمّب ا٤بؤمنْب عليهما السبلـ، فكاف ا١بواب من موالنا 
 اإلماـ عليو السبلـ ما ىذا لفظو:

[اللَّهيمَّ مىاًلكى اٍلميٍلًك تػيٍؤٌب 250كا٢بمد هلل كسبلـ على عباده الذين اصطفى }قيًل ]ؽ/
ٍلميٍلكى ٩بٍَّن تىشىاءي كىتيًعزُّ مىٍن تىشىاءي كىتيًذؿُّ مىٍن تىشىاءي بًيىًدؾى ا٣ٍبىيٍػري ًإنَّكى اٍلميٍلكى مىٍن تىشىاءي كىتػىٍنزًعي ا

عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره{، بلغ كتاب السيد قمر األقمار، كخّبة األخيار، كصفوة عَبة النيب 
بن شرؼ ا٤بختار، كذركة الشرؼ الشامخ، كُب العلم القـر الراسخ، شرؼ الدين ا٢بسن 

الدين أطاؿ اهلل عمره، كرفع ُب الدارين ذكره، كأٙبفو بشآبيب السبلـ، كىواطل رٞبتو على 
الدكاـ، كسوابغ نعمو التواـ، مدل الليإب كاألياـ، ككنفو بكنفو الذم ال يراـ كال يضاـ، 

كٙبققنا ما ذكرًب من أطيب أحوالكم، كأحواؿ أكالدنا السادة مع أنو قد نقل إلينا حسن 
يع األمّب صفي الدين أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين بن أمّب ا٤بؤمنْب ٰبٓب بن شرؼ صن

الدين أعاد اهلل من بركاتو من فعل ا٤بعركؼ الطائل، كجاء شكره ذلك على كل لساف، ككرد 
بو الرجاؿ كالركباف، فاهلل ٰبسن إليو كٲبده ٗبواد ألطافو ا٣بفية، كيأخذ بناصيتو إٔب ا٣بّب 

مكركه كضّب، فتلك شنشنة أخزمية، بل شيمة ىاشية توارثها أبان فأبان، كما كيدفع عنو كل 
 أحقو بقوؿ الشاعر:

 كينشأ ناشئ الولداف فينا .... على ما كاف عوده أبوه



كإف ذلك ال يضيع عند اهلل إف شاء اهلل تعأب قاؿ اهلل تعأب: }كىمىٍن يػىٍقَبىًٍؼ حىسىنىةن نىزًٍد لىوي 
ؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من كفارة الذنوب إطعاـ الطعاـ كإغاثة ًفيهىا حيٍسننا{، كقا

ا٤بلهوؼ كالتنفيس عن ا٤بكركب(( كقاؿ علي كـر اهلل كجهو ُب ا١بنة: )فوالذم كسع ٠بعو 
األصوات ما من أحد أكدع قلبان سركران إال كخلق اهلل لو من ذلك السركر لطفان فإذا نزلت بو 

 ا٫بداره حٌب يطردىا كما يطرد غريبة اإلبل(. نائبة جرل إليها كا٤باء ُب
 كأنا أقوؿ لكم كما قاؿ بعض أئمتنا عليهم السبلـ:

 إف تشكركه فإ٘ب اآلف شاكر .... سران كجهران كىذا بعض ما ٯبب
 

كما ذكرت أبقاؾ اهلل من ترؾ الفتنة كا٤بيل إٔب الراحة فهيهات أترؾ قوؿ اهلل تعأب: }مىٍن  
ا نػيوىؼّْ إًلىٍيًهٍم أىٍعمىا٥بىيٍم ًفيهىا كىىيٍم ًفيهىا الى يػيٍبخىسيوفى، أيٍكلىًئكى كىافى ييرًيدي ا٢بٍىيى  نٍػيىا كىزًينىتػىهى اةى الدُّ

انيوا يػىٍعمىليوفى{ أين  ا كىبىاًطله مىا كى الًَّذينى لىٍيسى ٥بىيٍم ُب اآلًخرىًة ًإالَّ النَّاري كىحىًبطى مىا صىنػىعيوا ًفيهى
  القائل شعران:السماء من رافع بنانو كهلل

 ما اعًب ٕب يأس يناحي ٮبٍب .... لكن ٕب عزمان إذا أمطيتو
 

 إال ٘بداه رجاء فاكتمي .... ٤ببهم ا٣بطب فأه فانفأم

ًسٍبتيٍم أىٍف تىٍدخيليوا 251]ؽ/ [ أين الثقة بالعزيز ا١ببار؟ أين األسوة بالصفوة األخيار؟ }أىـٍ حى
لًَّذينى خىلىٍوا ًمٍن قػىٍبًلكيٍم مىسَّتػٍهيمي اٍلبىٍأسىاءي كىالضَّرَّاءي كىزيٍلزًليوا حىٌبَّ يػىقيوؿى ا١بٍىنَّةى كىلىمَّا يىٍأًتكيٍم مىثىلي ا

{ كهلل قوؿ الشاعر:  الرَّسيوؿي كىالًَّذينى آمىنيوا مىعىوي مىٌبى نىٍصري اهلل أىالى ًإفَّ نىٍصرى اهلل قىرًيبه
 الست إذا مأّصتِب غمرة .... ٩بن يقوؿ بلغ السيل الزب

 كقد علت يب رتبان ٔبارٌب .... آسفْب ٕب منها على سفن النجا
 

كأما ذكركم للوصوؿ كضمانتكم علي ٩با ٛبجو العقوؿ، فا٢برم أف ال ٯباب عليو كال ينطق 



بو، كال ٯبرم بو قلم، كلوال مراعاة حقكم ما ذكرتو، كال ٙبدثت بو ىيهات إ٘ب إف شاء اهلل 
و كرٲبان، كالوفاء كال أغمز بالشدائد ٕبوؿ اهلل إال متحرفان ال أغمز با٤بكيدة إال فيما أكوف ب

لقتاؿ ىو أحر من لظى كأشد، سيفرغ لؤلعداء إف شاء اهلل أم فراغ، فيتجرعوف الغصص 
كال ٙبْب مساغ، كيطيش منهم ركاجح لسناف الدماغ، حٌب يعلم اهلل الناس ألم كرٙب راغ، 

٤بداخل، كأعددت ٥بم الغوائل، كٕب من أٰبسب األعداء أ٘ب عنهم غافل كقد دخلت ٥بم ا
اهلل كلو ا٢بمد مدد متواصل، ك٧ببة راسخة ُب قلوب القبائل، لبث قليبلن ريثما يسَبيح منهم 

ا٤بسَبيح، كٲبنح با٤باؿ منهم من ٲبنح، كأما ما ذكرت من أف يكوف ا٢باؿ كحاؿ السيد 
ىب إلينا ٕبمد اهلل ٜبرات كل صبلح بن الوزير فإ٘ب ُب سعة اهلل الواسعة، كنعمتو السابغة، ٘ب

ًثّبنا كىسىعىةن{ كهلل  ٍد ُب األىٍرًض ميرىاغىمنا كى ًبيًل اهلل ٯبًى اًجٍر ُب سى شيء اقرأ إف شئت: }كىمىٍن يػيهى
 القائل:

 إف األمّب ىو الذم .... أمسى أمّبان يـو عزلو
 إف فات سلطاف الوالية .... بات ُب سلطاف فضلو

 
ببلد فأنا أحق ّٔا كما كاف صلى اهلل عليو كآلو كسلم أحق ّٔا من كأما ما ذكرًب من إقطاع 

اـً بػىٍعضيهيٍم أىٍكٔبى بًبػىٍعضو ُب   سائر الناس كأل٘ب من عَبتو الطاىرين كاهلل يقوؿ: }كىأيٍكليوا األىٍرحى
ٔبى ًكتىاًب اللًَّو{ ك٤با منحنا اهلل من العلم ا٥بادم من الضبلؿ، كاهلل يقوؿ: }أىفىمىٍن يػىٍهًدم إً 

ا لىكيٍم كىٍيفى ٙبىٍكيميوفى{ ، كلقوؿ رسوؿ  ا٢بٍىقّْ أىحىقُّ أىٍف يػيتَّبىعى أىمٍَّن الى يىًهدّْم ًإالَّ أىٍف يػيٍهدىل فىمى
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيما ركاه آباؤنا كأئمتنا عليهم السبلـ، كأشياء عنا خلف عن 

ؿ: ))من أمر با٤بعركؼ كهنى عن سلف عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قا
ا٤بنكر من ذريٍب فهو خليفة اهلل ُب أرضو كخليفة كتابو كخليفة رسولو(( ك٩با ركاه آباؤنا 

[، كتركيو سائر الفرؽ قولو صلى اهلل عليو 252كأئمتنا عليهم السبلـ كشيعتهم كذلك ؽ:
تاب اهلل كعَبٌب أىل كآلو كسلم: ))إ٘ب تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن تضلوا بعدم أبدان ك



بيٍب إف اللطيف ا٣ببّب نبأ٘ب أهنما لن يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض(( ُب ألوؼ من 
األحاديث الصحيحة يركيو ا٤بوالف كا٤بخالف، كلها تدؿ على صحة إمامتنا أىل بيت النيب 

 :صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كفضلنا على سائر الناس ال أترؾ ما أنا أحق بو كهلل القائل
 من راقب الناس مات غمان .... كفاز باللذة ا١بسور

بلى إف تَبكوا ٕب شهارة كببلدىا ككادعة كببلد خوالف كجبل رازح مع برط أيضان، كنعقد 
صلحان سنْب معركفة طو٥با كقصرىا إليهم، فإف ذلك مشركع كٕب عند اهلل مندكحة، فإف 

نو فسق، قاؿ اهلل تعأب: }أىٍكفيوا ترضوا فإنا قد رضينا كال ننقض إف شاء اهلل عهدان؛ أل
بًاٍلعيقيوًد{، كقاؿ: }كىأىٍكفيوا بًاٍلعىٍهًد ًإفَّ اٍلعىٍهدى كىافى مىٍسئيوالن{ كقد أمرناكم كاألمّب صفي الدين 
أف تضمنوا علينا كلنا، كإف يأبوا ذلك فلّبتقبوا إنا مرتقبوف }كىاٍصربٍ كىمىا صىبػٍريؾى ًإالَّ بًاللًَّو كىالى 

، ًإفَّ اهلل مىعى الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيٍم ٧بيًٍسنيوفى{ كأمٙبىٍزى  ا ٍف عىلىٍيًهٍم كىالى تىكي ُب ضىٍيقو ٩بَّا ٲبىٍكيريكفى
ما ذكرًب حفظكم اهلل كبذلكم األمواؿ ُب الغيالة، فبل ٚبف كال ٙبزف إف يعلم اهلل سبحانو 

افظي }ًإفَّ كىلًيّْي اهلل الًَّذم نػىزَّؿى كتعأب تسليطي عليهم ،فحافظ موسى ُب البحر ىو ح
اٍلًكتىابى كىىيوى يػىتػىوىٔبَّ الصَّا٢ًبًْبى{ كأما أموا٥بم }فىسىيينًفقيونػىهىا ٍبيَّ تىكيوفي عىلىٍيًهٍم حىٍسرىةن ٍبيَّ 
ٍيًدم مىًتْبه{،  يػيٍغلىبيوفى{ فبل يغرنك إقباؿ الدنيا عليهم كاهلل يقوؿ: }كىأيٍمًلي ٥بىيٍم ًإفَّ كى

دى }سى  نىٍستىٍدرًجيهيٍم ًمٍن حىٍيثي الى يػىٍعلىميوفى{ كيقوؿ: }فػىهىٍل يػىٍنظيريكفى ًإالَّ سينَّةى األىكًَّلْبى فػىلىٍن ٘بًى
ٍ يىًسّبيكا ُب األىٍرًض فػىيػىٍنظيريكا كىٍيفى كىافى  دى ًلسينًَّة اهلل ٙبىًٍويبلن، أىكىٓبى عىاًقبىةي ًلسينًَّة اهلل تػىٍبًديبلن كىلىٍن ٘بًى

ينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم{، كاعلم أف سنة اهلل ما ذكره ُب كتابو حيث يقوؿ لنبيو صلى اهلل عليو الَّذً 
 كآلو

ٍذنىاىيٍم بًاٍلبىٍأسىاًء كىالضَّرَّاًء لىعىلَّهيٍم يػىتىضىرَّعيوفى  ، كسلم: }كىلىقىٍد أىٍرسىٍلنىا ًإٔبى أيمىمو ًمٍن قػىٍبًلكى فىأىخى
انيوا يػىٍعمىليوفى، فػىلىٍوالى ًإٍذ جىاءىىيٍم بىٍأسينىا تى  ضىرَّعيوا كىلىًكٍن قىسىٍت قػيليوبػيهيٍم كىزىيَّنى ٥بىيمي الشٍَّيطىافي مىا كى

ٍذنىاىي  ا نىسيوا مىا ذيكّْريكا ًبًو فػىتىٍحنىا عىلىٍيًهٍم أىبٍػوىابى كيلّْ شىٍيءو حىٌبَّ ًإذىا فىرًحيوا ٗبىا أيكتيوا أىخى ٍم بػىٍغتىةن فػىلىمَّ
 ، فػىقيًطعى دىاًبري اٍلقىٍوـً الًَّذينى ظىلىميوا كىا٢بٍىٍمدي لًلًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمينىن{.انتهى.فىًإذىا ىيٍم ميٍبًلسيوفى 



نعم، ك٤با عاد ا١بواب ال أعلم أهنم أعادكا مثلو إليو صلوات اهلل عليو، كذكر السيد أٞبد 
[ كاسطة السيد حسن، 253نفع اهلل بو: أف صاحب كوكباف كتب إٔب اإلماـ من غّب ]ؽ/

قاؿ: فكاف ا١بواب ما لفظو أك معناه: أما من عندكم من ا٤بأسورين فافعلوا ّٔم ما بدا لكم 
كأقسم باهلل ألبلغن ُب حربكم كفكاكهم كل مبلغ، كألركغن لكم ركغاف الثعالب، كألثنب 

 عليكم كثوب األسد.
كزلزؿ من قاؿ الراكم: فواهلل لقد كقع معهم ىذا ا١بواب موقعان عظيمان، كلقد ىد من قواىم 

أركاهنم ما ٓب تفعلو احملاط الكثّبة، كلقد كانوا يتوقعوف الوقعة الوقت بعد الوقت، فلم يلبث 
عليو السبلـ أف صدؽ اهلل ظنو، كبر قسمو، فوثب ُب ببلد كادعة كما سيأٌب إف شاء اهلل 
تعأب، ككاف دخوؿ موالنا ٧بمد سبلـ اهلل عليو أسر كوكباف ُب شهر ٧بـر من سنة إحدل 

عشرة كألف، ٍب خرج كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب ُب شهر ]........[ من سنة ٜباف 
 ـ[.1609عشرة كألف ]

 ]ىجرة اإلماـ ُب برط[
فصل: كأما اإلماـ عليو السبلـ كىجرتو ُب برط فحصل عليو خلل من بعض أىلها كقصده 

ا تقدـ، كابتُب الطغاة من صعدة على أيدم قـو كسلمو اهلل تعأب، كاستقر ُب مواضع كم
فيها مسجدان فكثرت نذكره عليو السبلـ، ككفى اهلل سبحانو من عنده من ا٤بهاجرين 

 كالعلماء.
قاؿ الفقيو العدؿ الفاضل العآب آّاىد ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل: ال أنسى مقامنا 

الدنيا، ُب ىذا ا٤بوضع ككماؿ ديننا كصبلح دنيانا ٕبيث أف كل مطلب موجود من حوائج 
كأما كضائف الطاعات فبل أعلم بشيء يثقل علينا، كيعرض ما يشغل عنو، كُب كل أكقاتنا 

٬بتلط باإلماـ عليو السبلـ فنسألو كنستفيد من مواعظو كأخبلقو النبوية، قاؿ: لقد قاؿ 
فبلف من أصحاب موالنا عليو السبلـ بعد أف فتح اهلل عليو شهارة كالببلد كما سيأٌب إف 

 ٤بوالنا: ليت يا موالنا أنا نعود إٔب ذلك ا٤بوضع باختيارنا لنسَبيح فيو كُب غّبه، شاء اهلل



كقاؿ قريبان من ذلك فكاف يقوؿ ٥بم سبلـ اهلل عليو ُب مثل ذلك: ذلك كعد اهلل الصادؽ 
٤بن يهاجر ُب سبيل اهلل أك كما قاؿ، ككاف قد غزاه الَبؾ أخذىم اهلل من صعدة مراران، 

من غّب حرب كما قاؿ السيد العبلمة ا٢برب أٞبد بن ٧بمد الشرُب عادت  فأحدىا اهنزموا
 بركاتو:

 كا١بمع كلوا ببل حرب كفتنتهم

فإف األتراؾ ٝبعوا عساكرىم من صعدة كقصدكا اإلماـ عليو السبلـ إٔب برط بعد ا٤برة الٍب  
[ 254كاف منهم فيها ما تقدـ، فوصلوا إٔب بعض الطريق كصرؼ اهلل قلؤّم بغّب ]ؽ/

، ككلوا راجعْب إٔب صعدة كأرادكا قتل أمّبىم الذم ُب صعدة ا٤بسمى األمّب  سبب معلـو
٧بمد، كاآلخر حصل ما تقدـ من الوصوؿ إٔب مكاف اإلماـ عليو السبلـ كىدـ مساكنو 

كمساجده، ككاف قد زكج كلده موالنا عليان من الشيخ صاّب بن عواض احملمدم كما تقدـ، 
ن الناصحْب مع أف غالب أىل برط احملبة ألىل البيت عليهم فكانوا لو ألجل ذلك م

السبلـ كما ذكره ُب سّبة اإلماـ ا٥بادم عليو السبلـ، كُب سّبة اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبد اهلل 
 بن ٞبزة عليو السبلـ.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو ما معناه: إف اإلماـ عليو السبلـ كاف ُب برط تارة يظهر كتارة 
، كأف أنفاؽ األتراؾ حملاطهم كما كاف مثاغران ٥بم، كأعظم كذلك ٤با ذاقوه من مرارة ٱبتفي

فتنتو، ك٤با عرفوا بو من ا٥بمة كالعزٲبة الٍب يذؿ ٥با الدىر، كأنو ال يتضعضع لنوائب الزماف، 
ك٤با ٙبققوه من ميل كثّب من الرعية إليو، قاؿ: كُب خبلؿ بقائو ىناؾ اتصل بنجراف ككااله 

أىلو فقدـ إليو بنفسو مع من اجتمع إليو من قبائل دٮبة كا٤بهاجرين من أصحابو، بعض 
ككقع بينو كبْب بعض قبائل ياـ، كىم اإل٠باعلية ىناؾ حرب استشهد فيو من ٧باسن 

آّاىدين كاحد يسمى علي بن صاّب األسدم رٞبو اهلل، ككاف من الشجعاف )كٓب يستقر 
أكثر أىلو ىم الباطنية كالشوكة ٥بم ىنالك كىم ُب  فيو عليو السبلـ( ٣ببث أىلو كألف



عداكة األئمة عليهم السبلـ ُب احملل ا٤بعركؼ، فعاد إٔب جهة برط. انتهى معُب ما ذكره 
 السيد أٞبد، كرٗبا كىذه ا٣برجة ىي الٍب نذكرىا من بعد بركاية الظن ُب كقتها. كاهلل أعلم.

 ]حركب مسار[
كما يتصل بذلك، فأخرب٘ب حي الوالد السيد ٝباؿ  فصل: كأما ا٢بركب على حصن مسار

الدين علي بن ا٤بهدم رٞبو اهلل تعأب، قاؿ: ٤با اشتد ا٣بوؼ على القاضي ٝباؿ الدين 
علي بن يوسف ا٢بماطي كىو ٨بتف كما تقدـ ُب ببلد عانز ُب موضع يسمى ا٢بطب، 

لو مكاتبات حسنة رأيت  ككاف معو على تلك ا٢بالة ال يظهر لقضاء ا٢باجة إال ليبلن، ككاف 
كثّبان منها مع بعض أصحابو رٞبو اهلل، منها كقد كتب إٔب بعض أصحابو كصرنا ُب ىذه 

األياـ ُب ٨باكؼ كأشجاف ُب الليل تنم علينا النار ،كالنهار الدخاف، كُب بعضها: كصرنا ُب 
ؿ: مشاؽ كأم مشاؽ، قريبة من تكليف ما ال يطاؽ، أعداؤنا كفار كأنصارنا فساؽ، قا

فقاؿ لو القاضي: يا سيد فبلف تبلَّغنا أف اإلماـ كأصحابو كالعلماء الذين عنده ُب نعمة من 
[ نلحق بو، كمن الذم يأخذ لنا رأيو 255اهلل كأماف، ك٫بن كما ترل فهل ٰبسن أنا ]ؽ/

الكرٙب؟ فقلت: أنا أسّب إليو، قاؿ: فكتب معي كتابان ىذا معناه، ككاف كثّبان ما ينشد أبياتان 
 لئلشتياؽ إٔب حضرة اإلماـ عليو السبلـ كأخبلقو النبوية، منها:

 يا راحبلن أما عرضػ .... ػت من الببلد على برط
 حيث الفضائل كاحملػ .... ػامد كالنجاة من الورط

 فاقر السبلـ على اإلمػ .... ػاـ كمن لديو ُب ا٣بطط
 كقل احملب إليك قد .... أىدل سبلمان بْب خط

 لػ .... ػيك على نواه كالشططكالقلب مشتاؽ إ
 أسفي على ماضي الزمػ .... ػاف بغّب رؤياكم فرط

 
 كقاؿ رضي اهلل عنو:



 إذا نصر اهلل اإلماـ كحزبو .... فسهل علينا ما نقاسي من األذل
 كإف كاف با٢بسُب ختاـ اكتسابنا .... فصربان على ما ُب العيوف من القذل

الف، ٍب منها إٔب مشارؽ ببلد هنم، ٍب إٔب ا١بوؼ، ]قاؿ ككانت طريقنا ليبلن إٔب ببلد خو 
كيسر اهلل لنا الوصوؿ إٔب اإلماـ عليو السبلـ، فلم يسَبجح كصوؿ القاضي، بل قاؿ: نصّب 

كنستعْب باهلل سبحانو، ك٫باكؿ موضعان أك جبان كلو يقلقو العجم يومان أك كما قاؿ[ ككتب 
٢بجج القائمة على األمم، ٍب جهزنا ٗبعُب ذلك رسائل من رسائلو ا٤بشحونة با٢بكم كا

كأكثر من التوصية بالتحرز من الظا٤بْب، ككانت طريقنا ببلد عياؿ أسد كال نسّب منها إال 
ليبلن، فاتفقنا ُب كجو ليل ٗبا ٬بافو ك٫بذره كىو األمّب الطاغي دركيش ال رٞبو اهلل، ككانت 

نايب أنا كرفيق ٕب يسمى عبد اهلل ببلد ذيباف كببلد حاشد كبكيل إليو كال سبلح معنا إال ا١ب
اليمِب، ككاف دركيش لعنو اهلل ك٧بطتو عادكا من غزك رجل من ببلد ذيباف أهتم بأف 

أصحاب اإلماـ ٲبسوف عنده فقتل رجبلن كلـز آخر كٓب ندر إال ك٫بن بينهم فسألنا العسكر 
البغل كسألنا فقلنا: فقلنا: من كوكباف فلما لقينا الشقي ُب زمرة من العجم ُب آخرىم فأقاـ 

من كوكباف، قاؿ: فما موجب كصولكم إٔب ىذه الببلد؟ فقلنا: بعنا بقران إٔب موضع كذا 
ككصلنا ألٜباهنا كإذا ٓب يقضونا كصلناكم للشكاية أك كما قلنا، فقاؿ: عظيم إف ٓب يعطوكم 

على حقكم كصلتم إلينا ننصفكم كسلمنا اهلل سبحانو بعد اليأس من نفوسنا، ٍب عزمنا 
خوؼ فوصلنا إٔب القاضي ٝباؿ الدين إٔب موضع يسمى ا٢برب من حطب عانز فاستبشر  
كثّبان كقاؿ من عجائب االتفاؽ أف أىل الثلث من حراز كصلونا سران باألمس يطلبوف منا 

[ 256الغارة على مسار كأف أىلو يوالونا كيسلموف إٔب اإلماـ عليو السبلـ كٯباىدكف ]ؽ/
 معنا الباطنية ككذا

فحمدنا اهلل سبحانو على ا٤بوافقة، ٍب ٘بهز القاضي ٝباؿ الدين كأرسل ألصحابو كسبلحو 
كباركت كرصاص مفرقان، ٍب طلب من أعانو من أىل عانز كدخل ببلد الثلث فتلقاه أىلها 
كفرحوا بو ٩با عليهم من شدة الباطنية كأهنم ٧باصركف حصن مسار كىو ُب يد أىلو كما 



من ببلد الثلث إٔب ببلد ٥باب، ٍب منها إٔب حصن مسار، ككاف  تقدـ، ٍب خرج القاضي
أصحابو من الزيدية ٫بوان من ثبلٜبائة نفر فقط من ببلد الثلث كحلفائهم كمبلزمو القاضي 

٫بوان من ثبلثْب نفران فحصلت حركب شديدة، اليد ُب أكثرىا ١بنود ا٢بق، كأحبو أىل 
سنة كتيمنوا بطلعتو ككانوا يركف أف عزىم مسار حبان مفرطان، حٌب ركل ُب ذلك أخبار ح

كعز ببلدىم على يده، ككاف كذلك فإهنم حٌب اآلف حصنهم ٥بم كببلدىم ك٥بم ا١بربية 
حٌب مع الظا٤بْب كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب، كاستقاـ ا٢برب بينهم كبْب الباطنية كدعاهتم 

لي ا٤بمدد من العجم كأمدىم سناف أيامان عديدة ٍب تتابع للباطنية كأمّبىم ا٤بسمى األمّب ع
ال رٞبو اهلل بوزيرين األمّب ذم الفقار من أمراء العجم ا٤بتقدـ ذكره ُب حصار شهارة 

احملركسة باهلل، ككانت مدة ا٢بركب على مسار ثبلثة أعواـ كأربعة أشهر، كُب ىذه ا٢بركب 
صار كقل ا٤بعْب، قتل الشقي احملرـك ا٤بسمى سعداف ال رٞبو اهلل كما سيأٌب، كطاؿ ا٢ب

كاإلماـ عليو السبلـ ُب ىذه ا٤بدة ُب برط كما تقدـ، كُب خبلؿ ىذا ا٢برب على مسار  
كما أخرب٘ب علي بن صاّب ا٤بعطرم الربطي من ذك ٧بمد، كصدقو الشيخ آّاىد صبلح بن 

ناصر بن مفضل ا٤بعمرم ا٢بيمي عافاه اهلل أف اإلماـ عليو السبلـ كاف ُب بعض فيوش 
 اف قبائلنا كببلدنا كالوا العجم كما تقدـ،برط، كك

كأف اإلماـ كصل الَباب األٞبر، قاؿ: فخرجت مع غنم لنا كعرض اإلماـ ُب فكرم كأنا 
غّب عارؼ موضعو عليو السبلـ فما ملكت نفسي إال أف صحت بأعلى صوٌب بالتنصّب 

ماعة سادة لئلماـ عليو السبلـ كأنا على ذركة جبل تيس بالطويل كٙبٍب كهوؼ كإذا ٔب
كفقهاء كعسكر خرجوا من ٙبت ا٢بجارة ينادكف: ىلم يا بشّب فهذا اإلماـ كقد قطعوا بأ٘ب 
قدمت ببشرل كأ٘ب عارؼ ّٔم فوصلتهم كإذا اإلماـ عليو السبلـ معي فسألِب عن البشرل 

فقلت لو بالوقائع فعذر٘ب كقد خجلت حياء منو، قاؿ: فبقيت قليبلن ٍب ٢بقت غنمي 
منها لئلماـ كأصحابو كجرل ُب بقائي عندىم ذكر جوابات للزيدية كأهنم ال  كأخذت أربعان 

يقدركف على القياـ كأكثرىم ال يقدر على ا١بواب اللهم إال إذا حدث ُب جانب ا٢بيمة أك 



[، فقاؿ اإلماـ عليو السبلـ ُب ا٢بيمة: 257ببلد خوالف ما يشغلهم حٌب هنضوا ككذا ]ؽ/
كمشاركتنا ُب ىذه ا٤بشاؽ، كىم الشيخ صبلح بن مفضل  من يرضى بذىاب ركحو لنصرتنا

كالشيخ صبلح العزب من ببلد القبائل، كالشيخ علي بن داكد الغبارم من األحبوب، 
فقاؿ: أتعرؼ الببلد كالطريق؟ فقلت: ال كلكن أتوكل على اهلل كأريك كيف أعـز ّٔا، 

كرأل لباسي ّٔيئة السؤاؿ  فقاؿ: تعـز إف شاء اهلل تتأىب كتأتينا من الغد، فلما كصلتو
فأعجبو فوصلت ا٢بيمة كموضعان كصفو ٕب عليو السبلـ كىو سوؽ ىجر األحبوب فاتفقت 
بأحد ا٤بشائخ كأخربتو على صفو ٍب كعد٘ب حٌب اجتمع بصاحبيو ٍب ٝبعهم كبعض الفقهاء 

 ُب بعض ا٤بساجد على غاية من التخفي، كقرأ ٥بم الكتاب حق اإلماـ عليو السبلـ، قاؿ:
 فرأيتهم يبكوف كيتأكىوف كقالوا للفقيو: أجب على اإلماـ أنو يرسل لنا كتبان إٔب ٝباعة

٩بن يعينهم كإٔب القاضي علي بن يوسف ا٢بماطي أنو يستخلف على موضعو من مسار 
كٱبرج إٔب ا٢بيمة ككذا، كأخذت ا١بوابات ٍب كصلت إٔب اإلماـ عليو السبلـ إٔب تلك 

 الفيوش كعرفت مكانو.
ت مبشران فتلقا٘ب أصحابو كخرجوا من ٙبت ا٢بجارة، فأخربهتم ٗبا ٠بعت من حسن كنظر 

اإلجابة، قاؿ: فخرج اإلماـ عليو السبلـ كىو مستبشر ضاحك كيقوؿ: فيما بْب ذلك قد 
عرفتم يا أصحاب بأىل تلك الببلد كحسن إجابتهم ككذا، فلما قرأ الكتاب رأيتو متغّبان، ٍب 

موالنا أكال يكاد ُب الكتاب غّب ما قلت لكم فا٢بق كاهلل ما  إف أصحابو كذلك فقلت: يا
قلت كأكثرت من ذلك كقلت: ىذا عمل الفقيو ألف ا٤بشائخ ال يقرأكف كال يكتبوف ككذا 

فصدقِب كقاؿ: تعـز إليهم برسائل كخطوط إٔب القاضي علي ا٢بماطي، فقلت: نعم فعدت 
م با٣برب كأنو ال يقرأ لكم الكتاب ٖبطوط كاجتمعوا إٕب كذلك ُب ذلك ا٤بوضع كقلت ٥ب

الفقيو األكؿ فطلبوا غّبه، ك٤با ٠بع الشيخ علي بن داكد ما اتفق من الفقيو كىو صاحب 
ا٤بكاف كالسوؽ ُب بلده، كىو خاص بالعسكر كغّبه كاحملطة بالقرب منهم فصاح الشيخ 

ب من السوؽ ا٤بذكور كقاؿ: يقتل الفقيو، كأخذ الشيخاف يسكنانو فغلبهم كخرج إٔب جان



مرتفع كنصر لئلماـ عليو السبلـ فهرب العسكر من السوؽ كاجتمع إٔب الشيخ ا٤بذكور 
ٝباعة، كاختلف القبائل كحصل بْب الفريقْب اختبلؼ، ٍب أجاب من أجاب كنفذت 

ا٣بطوط كالرسل إٔب القاضي ٝباؿ الدين فخرج إٔب ا٢بيمة على مشقة من الباطنية كا١بنود 
و الفاضل صبلح بن علي الربيشي: ككنت فيمن عـز للقاضي فخرج الظا٤بة، قاؿ الفقي

 ككانت طريقو حج حج ليبلن كأنو كاف لو ُب الطريق كوز للماء عهدة بعض ا٣بدـ

[: ال حاجة إٔب ىذا ٤باء 258يشرب فيو، قاؿ: فرأيتو كقد طلب ماء يقوؿ للخادـ ]ؽ/
ليمان فاحتملو كمؤله ماء فاحتاجو فيو من اختبار ا٤باء كطرحو بعيدان ، قاؿ: فرآه ا٣بادـ س

أخرل فأراه سبلمتو، قاؿ: فهاف عليو شيء ٩با كاف ككاف أكؿ موضع كصلو حج حج ٍب 
بِب حجاج ككصلو بعض بِب عمرك ككره أكثرىم ككقع بينو كبينهم مناكشة حرب، ٍب تقدـ 

بعد ٧باكرة  من بِب عمرك بعد أف كالوه ٝبهورىم إٔب ببلد القبائل فتلكأ القبائل، ٍب صلحوا
شديدة كحرب كقتل منهم ثبلثة أنفار، كمن أصحاب القاضي نفر، ٍب صلحوا ككصلت 

العجم كاجتمع إمداد من عند سناف ال رٞبو اهلل، كاألمّب أٞبد بن ٧بمد من كوكباف 
كغّبىم فأحربوه حربان تعقبو إنكساره كقتل من أىل ا٢بد )من بِب النمرم( ستة كعشركف 

لعقائر، كغاب بعض أىل ا٢بيمة كأرادكا ا٤بكر بو فأ٪باه اهلل سبحانو، ٍب نفران كقد لقوىم با
عاد من قاع الصيد من بِب عمرك فأحرب على الصوبات الشيخ عبيد صاحبها، ككاف من 
األشرار كقتل من الطائفتْب نفر فخرج إٔب بِب يوسف كحاكؿ ا٤بقاـ ]كقد اصفقت العجم[ 

من بِب عمرك من بِب يوسف كبِب ا٢بذيفي كغّبىم  كأعواهنا حٌب مؤلكا ا٢بيمة فلجأ كثّب
إٔب حصن الشيخ معوضة بن عبد اهلل ا٢بذيفي ا٤بسمى عر شريح، ككاف إذذاؾ من 

ا٤بعظمْب مع العجم، كبلغ عدد النساء ٜبا٭بائة امرأة فحصل ُب ا٢بيمة خراب كانتهاب، 
رٙب كقتل عآب من كتقدـ النقيب سعداف الشقي ال رٞبو اهلل إٔب ىذا ا٤بوضع، كأخرج ا٢ب

الناس، كاستاقها العجم كما تساؽ األنعاـ حٌب انتهوا إٔب جانب ردماف من بِب النمرم من 
 حبور، ك٢بق األمّب أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين ا٢بميَّة على مكالف



الزيدية فمنع من إيصا٥بن صنعاء على تلك ا٢باؿ، كتكلم على سعداف كأراه ا٤بكركه، ٍب 
رؼ أنو شيخان حٌب أخذ ٫بو عشرين امرأة، كقاؿ بعضهم: ٜبانْب، أخذ حرٙب من يع

كأرسلهن إٔب سناف ال رٞبو اهلل، كقاؿ: ىؤالء الذين يصلح أف يرىنوا كقد أحسن فيما أساء 
كنسأؿ اهلل السبلمة، ٍب إف القاضي ٝباؿ الدين خرج من بِب يوسف إٔب جانب ببلد 

داعي كالباطنية ليقطعوا من العود إٔب مسار ا٢بنائف على ٨باطرة كقد خرج األمّب ٰبٓب ال
كسلمو اهلل، كتعلق بببلد الثلث كعاد إٔب ٧بركس مسار، كىذه كلها كاإلماـ عليو السبلـ ُب 

 برط.

 ]كرامات اإلماـ[
كاتفق لو عليو السبلـ ُب برط قضايا كثّبة ٓب نذكرىا ككرامات ظهرت، من ذلك أنو ٤با 

أحد، ككاف معو أكالده أصغرىم سنان ا٢بسْب  خرج إٔب نواحي مشارؽ برط كخاؼ كل
رضواف اهلل عليهم فجاعوا كثّبان حٌب قاؿ ا٢باج سعد بن أٞبد الرجوم رٞبو اهلل: رأيت 

[ ذلك ما 259اإلماـ يبكي ككلده ا٢بسْب قد سقط من ا١بوع، ككاف قد حصل قبل ]ؽ/
ذلك مذىيب التحيل  ىو زكاة فأكلها مصرفها، كأردنا هنب ألكالده ٩با ملكناه فقاؿ: ليس

فبينا ٫بن ذلك إذ ٔبمل قد أقبل من أرض فيحاء نراه مد البصر كىو يقرب كىو مسرع  
كأحث ما يكوف حٌب كصلنا كإذا عليو عنب فحمد اهلل سبحانو اإلماـ كتقدـ كأخذ 

عنقودان أك أكثر كأطعم الصغّب كحفظ العنب حٌب ٯبد مالكو، فبقينا كقتان كإذا بنفرين أك 
فوف أثره كيقصوف عليو حٌب رأكنا، فلما كصلوا أخربكا اإلماـ عليو السبلـ أهنم ثبلثة يق

خرجوا ّٔذا العنب لئلماـ عليو السبلـ كقد ظنوه ُب مكاف من قفار برط فلم ٯبدكه كأرادكا 
الرجوع إٔب ببلدىم فند عليهم ا١بمل حٌب كصل اإلماـ فحمد اهلل كشكر ٥بم كعرؼ أف 

بحانو كتعأب، ك٠بعت من السيد العبلمة عز الدين بن دريب ىذا مددان ٥بم من اهلل س
 التهامي عافاه اهلل أنو رأل ىذه القضية مسطورة مع بعض أصحاب موالنا عليو السبلـ.



كأخرب٘ب الفقيو الفاضل صبلح بن علي الربيشي أنو ٠بع ىذه الركاية فسأؿ عنها موالنا 
يب اإلماـ عليو السبلـ مكانان منخفظان عن  ا٢بسْب رٞبو اهلل فأخربه ٗبعناىا كزاد قاؿ: ىبط

األصحاب، ٍب دعا كأطاؿ كأمر٘ب أف أؤمن على دعائو فوصل ا١بمل عقيب الدعاء كٓب 
يذكر أنو أعطاه شيئان قبل كصوؿ أربابو، كٓب يذكر أنو معْب لئلماـ عليو السبلـ كإ٭با أخربكا 

اإلماـ عليو السبلـ أرجع  أف ىذا ا١بمل ند عليهم ك٥بم كجو آخر فكاف كما تقدـ، كأف
 ٥بم نصف العنب.

 ]٧باكلة قتل اإلماـ[
كمنها ما أخرب٘ب سيدنا الفقيو العدؿ ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل أنو كصل اإلماـ ُب 

تلك األياـ فقيو من أىل حلب لو عارضة لساف كىيئة كأظهر أنو مواؿ لئلماـ عليو السبلـ 
ة فارتاب اإلماـ عليو السبلـ منو ألجلها، ككاف ال كمهاجر إليو، ككاف لو عمامة كبّب 

ينقضها أبدان يعِب ا٢بليب، ٍب إف اإلماـ عليو السبلـ أمر بعض أصحابو بالقبض عليها 
فخاؼ ذلك ا٢بليب كثّبان كشهق، فقاؿ عليو السبلـ: افتحوىا حٌب نرل الفقيو كيف يعتم، 

ذا من داخل شيء أصفر يقرب فوجد فيها ما ىو صورة قرف من ٫باس، ٍب أمر بفتحو كإ
من زالؿ البيض فتضمم اإلماـ عليو السبلـ كا٢باضركف، كأمر بو فدفن ٙبت األرض كعلم 
أنو سم قاطع كعنف الفقيو كقاؿ: ما ذا فعلت بك حٌب تستحل مِب ىذا العظيم أك كما 

عاء قاؿ، فاعتذر كبكى، كقاؿ: أ١بأ٘ب إٔب ذلك الظلمة كذكر أف لو أكالدان صغاران ُب صن
ككذا، فأمر اإلماـ عليو السبلـ بِب العبسي من مشائخ عياؿ بِب أسد أصحاب ا٢باج مشس 

الدين بأف يبلغوه إٔب صعدة، قاؿ: كضربوا عنقو ُب الطريق كال أدرم ىل برأم من اإلماـ 
[ الوالد رٞبو اهلل تعأب قد أخرب٘ب بصفة 260عليو السبلـ أك من ا٢باج فقط، ككاف ]ؽ/

قي من صنعاء كأنو اجتمع بعآب من خوالف كأظهر أنو إماـ فاتفقنا بو ك٫بن خركج ىذا الش
مهاجركف ُب ببلد هنم كأردت ا٤بسّب معو إٔب اإلماـ عليو السبلـ، فمنعِب عمي من ذلك 

كغّب ذلك من القضايا، كُب تلك ا٤بدة أرسل ا٢باج الصاّب العابد دغيش بن ٧بمد الغشمي 



ا٢بسن بن علي عليو السبلـ كقد بلغو أنو عليو السبلـ مكن  إٔب الرـك لئلتفاؽ ٕبي اإلماـ
 من الكتب ُب الرـك كأنو أًب ما كاف شرعو من شرح البحر الزخار.

أخرب٘ب سيدنا الفقيو آّاىد العآب ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبة اهلل عليو أف ا٢باج ا٤بذكور 
لسبلـ، كأف اإلماـ ا٢بسن عليو كاف دخل ببلد الرـك مرة أكٔب ُب أكؿ قياـ اإلماـ عليو ا

السبلـ سألو بتفصيل قيامو كحسن اإلجابة فحصل معو عليو السبلـ من السركر كأكثر من 
 الدعاء لو سبلـ اهلل عليهما.

 ]ذكر بعض أخبار اإلماـ ا٢بسن بن علي[
كحيث عرض ذكر اإلماـ ا٢بسن سبلـ اهلل عليو فلنتربؾ بشيء من ذكره، أما أحوالو ُب 

شأتو، كزىده كاحتياطو، كعلمو كدعوتو فمشهورة ُب سّبتو كإ٭با نذكر أحوالو ُب اليمن كن
، ككفاتو صلوات اهلل عليو.  الرـك

أخرب٘ب األمّب عبد اهلل بن ٧بمد الركمي من أىل القسطنطينية كسكاهنا فإنو خرج إٔب عند 
ـ[ 1642ْب كألف ]موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو ُب عاـ سنة اثنْب كٟبس

٤با بقي ٢بيدر باشا اآلٌب ذكرىا إف شاء اهلل تعأب فيما يأٌب من أخبار موالنا اإلماـ ا٤بؤيد 
باهلل أف اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ حبس ُب موضع بنظر عمو القاضي فبلف خفي علي 

ف ا٠بو، ككاف أخ ٥بذا األمّب يسمى علي صغّب كىو أكرب من عبد اهلل ىذا فخدمو، ٍب إ
اإلماـ عليو السبلـ كره منو شيئان ذكره فجعل القاضي عوضة عبد اهلل، قاؿ: فكاف اإلماـ 
يغلق على نفسو ُب مكاف كسيع مأىوؿ للعلماء كالكرباء كعنده كتبو، فكاف يغلق الطياؽ 
كيقبل من الضياء ما ال بد منو كلو طريق إٔب بيت ا٢برٙب، ككاف معو ست جوارم ٠باىن، 

 و السبلـ أنو قميص أزرؽ كعمامة منو، كثوب مثِب، كلباد يدَب بو.كذكر لباسو علي

قاؿ: كللباب بيننا كبينو فإذا سألنا أجابنا من خلف الباب كإذا كصل أحد من الكرباء قاؿ: 
اطلبوا ٕب السيد ٧بمد بن لطف اهلل بن ا٤بطهر، ككاف كلد ُب الرـك فهو يعرؼ لساهنم 



يفتح اإلماـ كينزؿ كبلن منزلتو كٯبيب كبلن بغرضو كال كينتظر الواصل حٌب يصل ا٤بذكور ٍب 
يطاؿ عنده ا١بلوس، قاؿ: ككاف ٯبلس على لباد ضعيف كقد اجتمع عنده من فرش الرـك 

[ كطنافسها كثّب تأٌب أٞباالن ٩با يصل بو الكرباء فيقوؿ: أفرشوا ٥بم من 261كبسطها ]ؽ/
ه كضربت ٥بم الصنوج كغّبىا من حقهم فإذا قاموا أرجعناىا كإذا خرج السلطاف ككزراؤ 

اآلالت كا٤بلوؾ على اختبلفهم كا١بنود فبل يفتح ُب مكانو طاقة كال ينظر إليهم فسألو عمو 
القاضي كغّبه عن ذلك فقاؿ: ال ٯبوز ذلك إال بإذف السلطاف، كا٢باكي ٰبدثنا بذلك ُب 

حقهم، كاهلل أعلم  ٧بركس شهارة حرسها اهلل، كالسامعوف ُب الرـك يظنونو سلطاهنم الطاغي
حيث ٯبعل رسالتو، ككثّبان من ٫بو ذلك حكاه ٩با يعرؼ بالسماع أف ىذه أخبلقو الكرٲبة، 
كمن ذلك أنو كاف ٲبوت من عظمائهم كيطلبونو للصبلة عليهم فيقوؿ: إ٭با يصح إال بإذف 

 السلطاف كىم ال يعرفوف مقصد عليو السبلـ.

٠باه ككصل ناظر السلطاف لقبض ما ُب مكانو، ك٤با توُب سبلـ اهلل عليو كدفن ُب موضع 
قاؿ: فجلس القاضي كا٤بفٍب كالناظر خارج ا٤بكاف كجعلو٘ب أخرج ٥بم ما كجدت ألف قد 

عبله غبار كثّب فوجدنا ثبلٜبائة صرة ذىبان أٞبر كفضة كىي أقلها كلها ٖبواٛبها ٩با يصلو من 
ككجدنا عنده كثّبان من أدكاح الزيت  الرب كىو ال يفتحها كإ٭با ٯبعلها ُب مواضع من ا٤بكاف،

كأرصد ٝبيع ذلك كصّبكا لولده ا٤بسمى ٧بمد كىو على أـ كلد شركسية ٠باىا ك٤بن معو 
شيئان ليس بالكثّب كٞبلوا ذلك إٔب بيت ما٥بم، ٍب مات بعد أياـ، كرأيت ٖبط السيد 

كانت كفاة اإلماـ العبلمة الزاىد صبلح الدين صاّب بن عبد اهلل الغربا٘ب قدس اهلل ركحو:  
ـ[ كما أخرب٘ب 1616ا٢بسن عليو السبلـ ُب شواؿ سنة ٟبس كعشرين كألف ]اكتوبر:

 ا٢باج ٧بمد الَبكي با٤بعُب. كاهلل أعلم.
رجعنا إٔب ٛباـ خرب ا٢باج دغيش رٞبو اهلل، قاؿ سيدنا ٰبٓب بن صبلح: ك٤با أخرب اإلماـ 

د بل توَب ُب الطريق، قاؿ: كأخربه عليو السبلـ بكماؿ الشرح أرسل ا٢باج أخرل كٓب يع
القاضي فبلف من فقهاء عياف أنو كجد ُب مكة ُب تلك السنة رجبلن يسأؿ عن فقهاء عياف 



ك٥بم جانب يأككف إليو ُب ا٢بـر فعرفوه بأنفسهم فقاؿ: ىل فيكم الفقيو ٰبٓب الثبلئي؟ 
ع كذا كقبضت قالوا: ال، فقاؿ: خرج معنا من الرـك حاج فاضل كمعو كتب كمات ُب موض

السلطنة ٨بلفاتو، كأكصا٘ب إٔب الفقيو ٰبٓب بالسبلـ كقاؿ أقوؿ لو صدؽ النيب صلى اهلل عليو 
 كآلو كسلم كىو الصادؽ: ))أىل بيٍب كالنجـو كلما أفل ٪بم طلع ٪بم(( أك كما قاؿ.

قاؿ سيدنا ٰبٓب رٞبو اهلل: فعلمت أنو يريد أف النجم الذم عندكم كاؼ أك كما قاؿ، 
٘ب الفقيو الفاضل صبلح بن علي الربيشي أف حي الشيخ آّاىد الشهيد عبد اهلل بن كأخرب 

سعيد الطّب رٞبو اهلل أخربه من فيو أنو غزا من برط إٔب ببلد صعدة، كانتهب قافلة للعجم، 
كفيها دخل غريب صعدة كأخذ طعامان كثّبان كأشاطو لئلماـ عليو السبلـ ككنت أ٠بع أف 

 يب كأنو بقي فيها أيامان.ذلك ُب ببلد بِب ذؤ 
قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: إف على يده رٞبو اهلل كقعة كربل ُب الظا٤بْب ُب موضع يسمى 

، كىذه  السبيع قتل من األتراؾ كجنودىم كثّبان كأف اإلماـ عليو السبلـ أرسلو من األىنـو
 األخرل من برط غّبىا.

إف ا٤بذكور من القضايا فيما ٓب نذكر كآّة كقاؿ السيد نفع اهلل بو ُب مواضع من سّبتو: ك 
من اللجة، كالقطرة من ا٤بطرة، كذكر كثّبان من أحواؿ اإلماـ عليو السبلـ الٍب خصو اهلل ّٔا، 

ككاف ىاجر إليها السيد العبلمة مشس الدين أٞبد بن ٧بمد الشرُب نفع اهلل بو، كُب أياـ 
 رج كحصل الفرج.بقاه ُب برط أنشأ قصيدتو ا٤بسماة باستفتاح الف

كقاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: إف اإلماـ عليو السبلـ أنشأ ىذه القصيدة قبل ظهور الدعوة 
 كاهلل أعلم، كىي ىذه:

 يا ملجأ للخائف احملتارا .... يا من يغيث مرشدان قد طارا
 يا حي يا قيـو يا غوث الذم .... يشكوا إليك من الذم قد جارا

 ان .... مستصرخان متضرعان لك جارايا من ٯبّب بفضلو مستضعف
 يا من ٯبّب كال ٯبار عليو ُب .... سلطانو يا قاصمان جبارا



 يا من ىو اهلل الشديد ٧بالو .... يا قادران يا غالبان قهارا
 يا من تنزه أف نراه بناظر .... يا من ٰبيط كيدرؾ األبصارا

 أسرارايا أكالن يا آخران يا ظاىران .... يا باطنان يا عا٤بان 
 يا كاحدان يا دائمان يا باقيان .... يا من أباف عجائبان كأثارا

 يا بارم الصنع العجيب ٕبكمة .... حيان ٰبس كجامدان كٕبارا
 يا نافخ األركاح ُب أشباحها .... كمقدران لبقائها مقدارا

 يا ٧بيي األموات بعد فنائهم .... ١بزائهم نعم ا١بناف كنارا
 اد كمن دحى .... األرض ا٤بهاد كنور األنوارايا من بُب السبع الشد

 يا من أدار بأمره ُب ملكو .... فلكان مطيعان دائبان دكارا
 يا من يسرمد آية بقضائو .... للخلق ليبلن مظلمان كهنارا

 [263]ؽ/
 يا مرسيان شم ا١بباؿ بأرضو .... ك٧بمبلن أثقا٥با الزخارا

 من قلص السحاب غزارايا مرسبلن ذلل الرياح لواقحان .... فتثّب 
 يا منشئان جوؼ السحاب عجائبان .... برقان يلوح ككاببلن مغزارا

 يا منزؿ الغيث ا٥بِب تفضبلن .... لعباده يا ٦بريان أهنارا
 يا منبت األصناؼ من شجر كمن .... ٪بم كيا من أٜبر األٜبارا
 يا من حوائج خلقو من عنده .... يقضي كيغِب البائس ا٤بعسارا

 تعفرت ا١بباه تواضعان .... ١ببللو صار العظاـ حقارايا من 
 يا من إذا كقف الطريد ببابو .... يشكو يفرج كربو الكبارا

 يا من إذا ا٤بضطر أجهده الببلء .... فدعاؾ تكشف فادحان ضرارا
 يا رب يا حناف يا مناف يا .... رٞبن يا دياف يا جبارا

 ر حرىا إسعارايشكو عبيدؾ بعد أف نزلت بو .... دٮباء يسع



 يشكو إليك من الذم تعب األكٔب .... يبغوف فجعو مؤمن كدمارا
 يشكو شكاية ٧برؽ مستضعف .... كثرت جنود عدكه فتجارا

 أعوانو متجربكف فأشبهوا .... فرعوف أك ىامانو الكفارا
 يشكو إليك ٝبيعهم أمراءىم .... كجنودىم كالظآب ا١بوارا

 قد زكركا من إفكهم أخبارا كبعوهنم أىل البغاية إهنم ....
 يغركهنم بقرابة حملمد .... حٌب أخافوا صبية ككبارا

 ال ير٘بوف ٢بل ما ينزؿ ّٔم .... أحدان سواؾ أتوا إليك فرارا
 كقفوا ببابك طالبْب لنفحة .... تطفي حرارة ٧برؽ ٧برارا

 فبحق ذاتك يا مغيث عبيده .... ا٤بضطر ٩بن قد أراد صرارا
 م برٞبة .... رادفتها بتفضل مدراراكٕبق ذاتك يا رحي

 ٔببللك األعلى ٤با ٱبتص من .... كـر أضاء ّٔاؤىا كأنارا
 كبكل ما ٠بيت نفسك طيبان .... بعظميها أدعوا خفان كجهارا

 بكتابك ا٥بادم ٗبا أظهرت من .... نور بو ٥بداية إظهارا
 كٕبرمة السبع ا٤بثا٘ب إهنا .... نور أضاء لنا كلن يتوارا

 ة السور الٍب ضمنتها .... ٩بن أحار ببلغة أفكاراكٕبرم
 [264]ؽ/

 كبكل حرمة آية أنزلتها .... أدعو ّٔا اإلعبلف كاإلسرارا
 ٗببلئك ال يفَبكف عبادة .... عدكا طواؿ زماف ذاؾ قصارا

 كٔبربيل أمْب كحيك كالذم .... اخَبتو ليدمر الكفارا
 غفر استغفاراكٕبق ميكائيل صاحب قسمة الػ .... أرزاؽ كا٤بست

 كٕبق إسرافيل ذم الوجل الذم .... أقدرتو يا سيدم إقدارا
 كبقابض األركاح عزرائيل من .... ألزمتو لوفائها تكرارا



 كبأنبيائك كلهم أىل الوفاء .... كا١باعلي نصح العباد شعارا
 ببديع فطرتك الذم أكرمتو .... بسجود من ال يكسب األكزارا

 ... أعلى مكاف رفعة ككقاراكٕبق إدريس الذم أكليتو .
 كبنوح الناجي على ألواحو .... ٤با رأل تنورىم قد فارا

 كّٔود ا٤بختار كالنصاح .... باألحقاؼ ينذر قومو إنذارا
 كٕبق صاّب الذم أرسلتو .... ّٔدل ٜبود فأنكركا إنكارا

 ٖبليلك البا٘ب لبيتك كالذم .... رضح الصليب بفأسو كسارا
 أمطرت .... شر القرل قبل ا٥بول أحجاراكبلوط السارم بليلة 

 كٕبق إ٠باعيل صادؽ كعده .... ا٤بعطي ليذبح نفسو ٨بتارا

 كٕبق إسحاؽ كيعقوب ابنو .... آّرم ٢بزف دمعو ا٤بطارا
 ٕبماعة األسباط يوسف كاألكٔب .... تابوا فحطوا عنهم األكزارا

 بشعيب مع أيوب ذاؾ ىو الذم .... فيما ابتليت كجدتو صبارا
 بكليمك ا٤بختار موسى الذم .... ٗبحبة أنشأتو أنوارا
 بأخيو ىاركف الزكي بيوشع .... بعزيز أسأؿ مرة ككرارا

 كٕبق داكد الذم آتيتو .... فصل ا٣بطاب كحكمة ككقارا
 بسليلو أعِب سليماف الذم .... ملكتو الثقلْب كاألقطارا
 راكبأرميا كبأشعيا بكرامة الػ .... خضر الذم عمرتو أعما

 كٕبق إلياس كيونس بعده .... باليسع حيث جعلتهم أخيارا
 كٕبق ٰبٓب بالزكي أبيو من .... كضع الطغاة برأسو ا٤بنشارا
 كبركحك الزاكي ا٤بسيح كأمو .... اآليتْب ٤بن يشاء نظارا

 [265]ؽ/
 كٕبق لقماف ا٢بكيم كفتية .... بالكهف نالوا من لدنك جوارا



 . خّب األناـ الرسل كاألخياراكخاًب الرسل الكراـ ٧بمد ...
 أكـر ٖبّب ا٤برسلْب ٧بمد .... أكـر بو ُب ا٤برسلْب خيارا
 أكـر بو من مرسل أكـر بو .... من طيب فرعان لو ك٪بارا

 أكـر بو من طاىر أكـر بو .... من صادؽ أكـر بو ٨بتارا
 جدم الذم أرسلتو كالناس ُب .... قعر الضبللة تائهوف حيارا

 جزات شواىدان .... أعط ا٤بؤل برىانك السيارافأتاىم با٤بع
 كدعا لدينك ناصحان حٌب أتى .... بالسيف يضرب من بغى اإلدبارا

 حٌب أمات الشرؾ بعد حياتو .... كأنار من سبل النجاة منارا
 كأقاـ دينك قيمان بعزٲبة .... لو سلها ألذابت األحجارا

 األخبارا فأشاد أركاف الشريعة بالذم .... اخَبتو من ٰبكم
 بأخيو حامل علمو ككصيو .... أعِب الشجاع الصائل الكرارا

 جدم عليان خّب من كطئ الثرل .... بعد النبيْب الفٌب ا٤بعصارا

 بالطاىر ا٢بسن الكرٙب كصنوه .... اعِب ا٢بسْب كالسبط كا٤بربارا
 كبفاطم الزىراء بنت ٧بمد .... خّب النساء كرامة كطهارا

 عفر .... )من قد غدا( ُب جنة طياراكٕبق ٞبزة الشهيد كج
 كٕبق عباس كذلك سليلو .... ٕبر العلـو الزاخر التيارا

 ٔبماعة اآلؿ الكراـ ٝبيعهم .... أىل النجاة كسفينها األطهارا
 قرناء كحيك يا إ٥بي كاألكٔب .... صاركا ٤بلة جدىم أنصارا

 بصحابة صحب النيب ككقركا .... أجر النيب ٧بمد كقارا
 بد ُب الربية صاّب .... ٓب أ٠بو ال أترؾ األبراراكبكل ع

 بالكعبة البيت ا٢براـ كركنو .... كمقاـ من عمر العتيق كزارا
 كبزمـز كا٤بركتْب كمشعر .... كمواقف أكـر ّٔن مزارا



 أف تكشف السوء الذم قد حل يب .... كبصبيٍب كا٤بؤمنْب كثارا
 سرعان نصاراأر٘ب إ٥بي ما كعدت عبيدؾ .... ا٤بضطر غوثان م

 ٫بن الذين إليك يا رب التجأ .... ٩بن طغى أك من بغى اإلضرارا
 [266]ؽ/

 اجعل دعائي موصبلن بإجابة .... كانظر إلينا كاكفنا األشرارا
 فرؽ ٝبوع ا٤بفسدين كحولن .... إقبا٥بم يا سيدم إدبارا
 حٌب نقر كال ٬باؼ من األكٔب .... يبغوننا بنكاية ديارا

 رجائي إنِب .... ٤با أزؿ لك راجيان نظاراأسرع كال تقطع 
 كعلى ا٤ببلئك كلهم كاألنبياء .... أبدان صبلة مكثران إكثارا

 كاخصص ٧بمد األمْب ٖبّب ما .... آتيت رسلك طيبان مكثارا
 كعلى كراـ اآلؿ آؿ فرعوا .... من خّب من ركب ا٤بطي كسارا

 غفاراكاغفر لنا كا٤بؤمنْب ذنوبنا .... إنا طلبنا راٞبان 

نعم كُب أياـ بقائو عليو السبلـ ُب برط استخرج الرصاص من ٟبسة معادف ككاف يشرط 
على أىلو ما ٯبب هلل تعأب من ا٣بمس كيبيعوف إليو األربعة األٟباس، ك٥بذا كثرت خزانتو 

 من الباركت كالرصاص حٌب ال يعلموا أنو اجتمع لغّبه مثل ما اجتمع لو.

 ماـ[]أخبار النهضة الثانية لئل
فصل: كلنذكر النهضة األخرل كما اتفق فيها من ا٢بوادث فإف لئلماـ عليو السبلـ أربع 

 هنضات:
 األكٔب: من الدعوة إٔب خركجو من شهارة احملركسة باهلل إٔب برط.

كالثانية: من خركجو من برط إٔب انعقاد الصلح بينو كبْب سناف لعنو اهلل، ٍب جعفر باشا  
 تعأب.كما سيأٌب إف شاء اهلل 



 كالثالثة: خركجو على جعفر باشا بعد موت إبراىيم باشا كما سيأٌب.
 كالرابعة: خركجو على ٧بمد باشا كيعقبها كفاتو صلوات اهلل عليو.

قاؿ سيدنا ٰبٓب بن صبلح رٞبو اهلل كقد ذكر سبب خركج اإلماـ عليو السبلـ ا٣بوؼ ُب 
و اشتد باإلماـ ا٣بوؼ ُب برط، كغيزم  برط كخبلؼ األمّب عبد الرحيم احملرـك على الَبؾ أن

كما تقدـ من صعدة، ككاف رجح من رجح التوجو إٔب ببلد قحطاف كيأمن ىناؾ كٯبمع  
كتبو كأصحابو فلم ير ذلك، بل قاؿ: ىذه ا٤بشاؽ الٍب تركف لغفلتنا عن ا١بهاد كمنابذة 

ع ا١ببل األسود أىل الفساد أك كما قاؿ، ٍب توجو ببلد سفياف كالتأـ إليو القبائل، ٍب طل
أعلى من عياف كعشر من ىنالك كفيو ٧بطة من العجم كما تقدـ من تبسطهم ُب الظلم 

كا٥بسف كالعسف كأهنم جعلوا ُب ببلد حاشد كبكيل ٧باطان، منها ُب ٟبر ،كمنها ُب 
الصرار كعمراف كذيبْب ككادعة كا٥بجر من األىنـو كالسودة، كُب ببلد ذيباف ُب ٨بصم 

[تقدـ، كتفرؽ العلماء كالفضبلء ُب أطراؼ 267من ٱبرب البيوت كما ]ؽ/كغّبىا كجعلوا 
الببلد على غاية من التخفي كقد تقدـ بعض ذكر ذلك، قاؿ: ٤با رأه من ُب عياف حصل 
معهم الفشل كانضموا إٔب بعضهم بعضان، ٍب خرج من شرقي خيواف إٔب مواضع ٠باىا، ٍب 

رٙب، كُب دماج بِب قيس أعلى هنماف ٧بطة انتهى إٔب ا١ببل أسفل ببلد خيار من بِب ص
العجم كُب كادعة كذلك، ٍب طلع إٔب قبة خيار كليس معو مايقرب من ثبلٜبائة نفر كليس 

 معهم من البنادؽ إال اثُب عشر بندقان.

كما أخرب٘ب حي موالنا شرؼ اإلسبلـ ا٢بسن بن أمّب ا٤بؤمنْب رضواف اهلل عليو قاؿ: ىو 
ّب ا٤بؤمنْب الشهيد الفاضل رضواف اهلل عليو كعاِب اإلماـ عليو موفيها كصنوه علي بن أم

السبلـ التئاـ كادعة فصمموا على حربو عليو السبلـ كىم من أىل السبق كاحملبة كإ٭با قد 
أذ٥بم العجم فإهنم أخذكا منهم رىائن ٝبة ٍب أخذكا من كل قبيلة من يعرؼ فيها ككتبوىم 

، ككذا غّبىم من  ُب ديواف عساكرىم ككجهوىم اليمن مع أمّب للعجم يسمى أٞبد األخـر
ببلد حاشد كبكيل ألف النقيب الشقي سعداف العبدٕب قاؿ لسناف: كل من كاف ُب دفَب 



اإلماـ فأنا زعيم بإدخالو دفَبؾ كغزا إٔب مواضع من ٓب ٱبدـ العجم كقتل كثّبان حٌب من 
 إٔب عند سعداف ال رٞبو ببلده، كيركل أنو كصلو ٝباعة أسرل غزاىم على مثل ذلك يعِب

اهلل، فيهم ابن أختو فقاؿ: قدموه ُب القتل على أكلئك كقاؿ لو رجل من قبائلو كقد قتل 
أكالده: يا نقيب ابق ٕب ىذا الولد للمكالف فقتلو مع ابنو، نسأؿ اهلل السبلمة من شركرىم 

 كأمثا٥بم.

السبلـ قاؿ: ٤با شق باإلماـ رجعنا إٔب ركاية حي سيدم ا٢بسن بن أمّب ا٤بؤمنْب عليهما 
ا٤بقاـ ُب ببلد خيار كىم يعجزكف عن القياـ كا١بهاد بْب يديو كإذا فارقهم كرجع ا٤بشرؽ 

ىلكوا عن آخرىم فأرسل من أكقد النّباف ُب العفّبة من أعلى كادعة كىو الشيخ عبد اهلل 
ه اإلماـ عليو بن سعيد الطّب رٞبو اهلل ليتهم بعضهم بعضان، فلما كصل البلد كقد أعطا

السبلـ فضة، كقاؿ: تؤلف ّٔا من عرفت من أىل البلد ليَبكوكم توقدكا النار، فقاؿ 
الشيخ: معي دراىم، كًب لو ذلك، ك٤با رأل اإلماـ عليو السبلـ النار قاؿ لوادعة: ىؤالء 
العفّبة أقرب منكم إٔب العدك كالونا فكاف من أكؿ أسباب صبلحهم، ٍب تقدـ إٔب بركة 

كبقي فيها ،ككادعة مركزكف ٤بنع ببلدىم من اإلماـ عليو السبلـ ٤با سبق من ٨بافة  ا٢بسفة
العواقب حٌب دنا الليل كضاؽ ا٢باؿ باإلماـ عليو السبلـ، كٓب ٯبد موضعان ٲبسي فيو حٌب 

[اهلل الشيخ آّاىد الناصح ناصر بن ٰبٓب ا٤بسمى شيخ 268ينظر ُب أمره فهدل ]ؽ/
كنادل ُب اإلماـ كأصحابو بأف عشاءكم كمساءكم عندم، ا٢برب كىو من الصبيحات 

فتقدـ إٔب بلده كىو ينصر لئلماـ عليو السبلـ ككاف الشيخ حاجب بن حسْب من أصحابو 
أيضان ينصر للَبؾ كأخذىم اهلل كحصل بينهم خبلؼ فغلب الشيخ ناصر الشيخ حاجب 

حسْب فيما بعد،  بن حسْب ا٤بكُب أبا شاردة على البلد، كصلح حاؿ الشيخ حاجب بن
ككاف ٥بذا الشيخ ناصر سبب ىذه القضية ٧بل كألكالده من بعده، كتكررت الوصية من 

اإلماـ عليو السبلـ فيو كما ٠بعتو من كلده موالنا ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو كغّبه، كرأيتو 
 ُب كصيتو.



أل ىذا الشيخ خارج كأخرب٘ب السيد الفاضل علي بن ٧بمد الغربا٘ب أف اإلماـ عليو السبلـ ر 
سعداف ُب ٝباعة من كادعة فدعا كلده موالنا ٧بمد عليو السبلـ، كقاؿ: ىذا الشيخ لواله 

٤با ًب ألبيكم أمر كال كال فوصية اهلل فيو، كخاؼ اإلماـ افَباؽ كادعة كالشقاؽ كقد طمع ُب 
بيد  اجتماعهم فأرسلِب يعِب نفسو سيدم ا٢بسن كالفقيو أٞبد بن عجاج من أىل درب ع
كما أخرب٘ب صاّب بن ٧بمد الوادعي ك٠بعت ذلك على ذىِب من الفقيو ا٤بذكور يدلِب 

الطريق إٔب بيت الشيخ صاّب بن قبيضة كىو الشيخ ا٤بعظم عندىم، كصنوه الشيخ ٰبٓب أبو 
عساؿ كاف عند سناف من ا٤بعظمْب، ككاف الشيخ صاّب يعْب على اإلماـ عليو السبلـ 

قاؿ: فوصلنا بيتو قبل الفجر فوجدناه ُب سطح داره يسمع ما ألجل أخيو الشيخ ٰبٓب، 
 ٰبدث من ا٤براكزة.

 ]انظماـ كادعة إٔب اإلماـ[
كأخرب٘ب الشيخ صاّب ا٤بذكور ُب بيتو أنو ٤با رآه كعرفو صاح بو فقاؿ: كيلك من اهلل أنت 

ك كأخوؾ كأبوؾ تأتِب على ىذه ا٢باؿ إف أغدر بك كاف العار كالنار، كإف أساعدؾ ىل
أخي كأصحايب، كٓب أٙبقق جوابو، كأما سيدم ا٢بسن رٞبة اهلل عليو فقاؿ: لقينا ]الشيخ[ 

إٔب الباب كىو يتكلم بنحو ما تقدـ، كأراد يعقر رأس بقر كقد حلنا بينو كبينو، ٍب أراد 
إدخالنا منزلو، فقلنا: ال نطعم لك طعامان كال شرابان حٌب تطلع أعلى بيتك كتنشر ثوبك 

اـ عليو السبلـ، قاؿ: فتلكأ قليبلن فقلت لو: إف فعلت كإال فهذا ابن اإلماـ ُب كتنصر لئلم
بيتك كُب يدؾ سلمو إٔب الَبؾ، فعظم عليو ذلك ففعل ما أمرناه، كزاد ُب النصيحة كقاؿ: 

كأنا أعلم أف بيٍب للهدـ كأخي كأىلي لكذا، فقلنا: ثق باهلل سبحانو، فلما طلع الصبح 
 بيت الشيخ ا٫بزؿ منهم إٔب اإلماـ قريب األلف كبايعوه، ٍب الباقوف ك٠بع كادعة التنصّب ُب

فما أمسى تلك الليلة إال كقد اجتمع كادعة على القياـ كالنصرة إال مشائخ 
 [الَبؾ أىل الرىائن.269]ؽ/



قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: كانتثرت النجـو ُب السماء كا٤بطر ُب خبلؿ مسّب اإلماـ إٔب 
 و بيسّب.كادعة أك قبل

كأخرب٘ب صاّب بن ٧بمد الوادعي من أىل قرية النحيد أف اإلماـ عليو السبلـ ٝبع كادعة ُب 
قرية الصبيحات كتكلم فيهم بكبلـ طويل حاصلو: إف كنتم راىنْب رىائن فأكالدم أكثر 

كأصحايب رىائن ُب كوكباف، كىا أنا كأكالدم بينكم كأشار إٔب أكالده الثبلثة عليهم السبلـ 
فسو رىائن عندكم كاهلل إ٘ب قد أقمت ُب ىذا ا٤بكاف كهذه كأشار إٔب أصل التالوقة كىو كن

متكئ عليها كال فارقت كادعة إال مقتوؿ أك منصور، قاؿ: فقاـ كرباء كادعة إٔب جانب 
كقالوا بعضهم لبعض قد ٠بعتم ما ٠بعمتم فنتعاىد على مثل ما فعل كإال فهي الفضيحة ُب 

ؿ: فعادكا فعاىدكه على ذلك كشرطوا على بعضهم بعضان أهنم ال يطلبونو الدنيا كاآلخرة، قا
كأف كل أحد ينفق ما ٯبده حٌب ينفد، كذلك ُب ٝبادل اآلخرة عاـ ثبلث عشرة كألف 

ـ[ كما نقل من خط القاضي مشس الدين أٞبد بن ٰبٓب بن حنش 1604]أغسطس: 
آّاىد عبد اهلل بن عز الدين  رٞبو اهلل، كأقبلت العجم إٔب مواضع كما أخرب٘ب الفقيو

األكوع كغّبه إٔب موضع يسمى حجا موضعان بْب بِب مالك ككادعة، كلقيهم آّاىدكف 
فاتفق حرب عظيم، كانت اليد فيو ١بنود ا٢بق، ٍب تقدـ الشيخ آّاىد الشهيد عبد اهلل بن 

كثّبة كردىم اهلل سعيد الطّب إٔب ببلد بِب مالك كلـز ا٢بوارث، كقصده ابن ا٤بعافا ٔبموع  
بغيظهم، كقتل منهم كثّبكف كاحتزت رؤكسهم فلم يعودكا ٢برب بِب مالك فيما أرسل 

اإلماـ عليو السبلـ إٔب العفّبة رتبة السيد العبلمة علي بن صاّب العبإب، ٍب إٔب غّب تلك 
ا٤بواضع حٌب لقد احتاج اإلماـ عليو السبلـ إٔب عدة مراتب، كمع ذلك األرض ٛبيد 

 ا٤بْب كزحفت جنودىم حٌب أحطوا ُب بِب قيس كُب جانببالظ

، كخرجت احملاط من صعدة كعياف إٔب خيواف كأحاط  البطنة من جهة ا٥بجر كاألىنـو
الظا٤بوف بوادعة من كل جهة كرسلو عليو السبلـ كدعاتو إٔب كل جهة كاإلجابة قليل إال أف 

، كال تزاؿ ا٢برب كالغارة ُب أىل الصرب كالعزائم قد كصلو كثّب منهم متطوعْب للجهاد



 غالب األياـ.
قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: أرسل اإلماـ عليو السبلـ كلده ا٢بسن بن أمّب ا٤بؤمنْب إٔب 

ذيبْب كجانب بِب جرب، كالسيد العبلمة علي بن صبلح العبإب كما بلغِب من بِب جرب من 
د األخـر ُب ٧بطة كابن أخ األمّب غّب ركاية السيد أٞبد فاجتمع عليو ٧باط كىم األمّب أٞب

[كاشف من عند األمّب دركيش 270عبد اهلل بن ا٤بعافا ا٤بسمى ٰبٓب ُب ٧بطة كجوىر ]ؽ/
ُب ٧بطة، كعبد اهلل السلطاف أمّب البوف كذلك كالتقوا كلهم ُب ذيبْب، فخرج ابن اإلماـ 

بقي فيو ٫بو عشرين عليو السبلـ إٔب مرىبة متخفيان، ٍب انتقل إٔب جبل مشرؼ على نوفاف 
يومان، ٍب رجع إٔب كادعة إٔب كالده عليو السبلـ كدخلت عساكر األتراؾ ذيبْب فنهبوا ما فيو 

كىربوا قبائل بِب جرب كتركوا ببلدىم خالية، ككانوا يقتلوف من كجدكه ُب طرؽ األتراؾ. 
 انتهى.

 ]فائدة[
مي أنو كصل من ا٢بيمة أخرب٘ب الشيخ الرئيس صبلح بن ناصر بن مفضل ا٤بعمرم ٍب ا٢بي

إٔب اإلماـ عليو السبلـ بعد خركجو من برط إٔب كادعة ُب ا٣برجة األخرل ىذه، قاؿ: 
فكنت عنده بعد التئاـ كادعة لو عليو السبلـ فدخل عليو كبارىم كقالوا: لنا منك خرب ال 

 يطلع عليو غّبؾ فقاـ أىل حضرتو الشريفة كقمت معهم فقاؿ اإلماـ عليو السبلـ: أما
أنت يا شيخ فغّب مقصود بالقياـ ألنك من جهات بعيدة فبقيت عنده فتكلم متكلمهم 
كقاؿ: يا موالنا ىذه ساعة جهاد كالعدك مقبل علينا كٍب شرائع كتنازع كدعاكم بْب قـو 
ضعفاء قد رىنوا أموا٥بم من الكرباء كاألغنياء، كقد ظهر من مذىبك إبطاؿ بيع الرجاء 

ىذه ا٤بسألة حٌب ينفصل العدك كيظهرؾ اهلل عليو لئبل ٰبصل كعلل الرىاف فلو أخرجت 
 سبب ذلك ٚبذيل كفتنة بْب الناس أك كما قالوا.

قاؿ الشيخ ا٤بذكور: فرأيتو عليو السبلـ كقد تقطب كجهو بالغضب ٍب قاؿ: أتقولوف ٕب 
 أقسم ذلك كأخوف اهلل ُب ببلده كعباده، كماذا ا٤بقصود من ا١بهاد غّب إنفاذ أحكاـ اهلل، ٍب



باهلل لو ٙبملوف على الَبؾ بتاء ا٣بطاب ا٢باضر ُب حجزكم ال فعلت ٍب قاؿ: ككيف نرجوا 
نصرتو ك٫بن ال ننصر أحكامو أك كماؿ قاؿ، ٍب طلب السيد العبلمة عز الدين ٧بمد بن 
علي بن عشيش ككاف إليو القضاء قاؿ أنفذ األحكاـ على القوم كالضعيف كلو كاف ما  

ئخ كقد استحوا كثّبان، ٍب أقبل العجم ككاف ما تقدـ من االنتصار عليهم، كاف، كتفرؽ ا٤بشا
ك٤با ٠بع ىذه الركاية الشيخ ٝباؿ الدين علي بن أٞبد بن جابر السّبا٘ب ٍب األىنومي، قاؿ: 

كقد كاف من مشائخ األىنـو كاهلل مثلها، ككاف ا١بواب كذلك، كاهلل أعلم حيث ٯبعل 
 رساالتو.

علم ٝباؿ الدين علي بن أٞبد بن أيب الرجاؿ رٞبو اهلل أنو دخل بِب كأخرب٘ب القاضي األ
عثيمة من أعماؿ بِب صرٙب بعسكر من قبل اإلماـ عليو السبلـ فبقي فيها ليإب، ٍب ٓب 

يشعركا إال بالظا٤بْب ُب أطرافهم كدخلوا القرية فأخرجنا أىلها ككانوا السعاة علينا ك٪بانا اهلل 
العفّبة أك قريبان منها فأكؿ من لقينا للغوث كا٤بدد اإلماـ عليو [ فوصلنا 271سبحانو ]ؽ/

السبلـ كىو حامل بندقو بنفسو كالفتيل بيده الطاىرة تقد ناران، كقد أخذه الغضب فأقسم 
القاضي ال كدت أثبتو معرفة ٤با رأيت عليو من ا٥بيبة، كقد تفرؽ شعره كىو يقوؿ لنا: يا 

كاهلل ال هتبنهم ا٤بسلمْب كألفعلن كأفعلن حٌب ٮبمنا  ضعفة القلوب كالكذا، ٚبرجوف منهم
بالرجوع، ]كىو معنا[ فمنعو السيد العبلمة ٝباؿ الدين علي بن صبلح العبإب رٞبة اهلل 
عليو كغّبه ككاف أياـ العنب فكاف ٰبصل من كادعة ما يكفي آّاىدين مع ما يأٌب على 

ا٤براتب كا١برحى كإذا ٓب ٯبد ما يقـو بو مشاؽ، كلقد أخرب٘ب أنو كاف يفرؽ ما كجد ُب أىل 
كٗبن عنده أخذ بندقو كطلب عذران للتغفل كلقد قاؿ لنا يومان: يا أصحاب أرل ا٤براتب 

ساكنة قوموا بنا نطلب الصيد ُب جبل رميض أعلى من حوث فوصلنا ذلك ا١ببل كصدنا 
لغارة من غّب حركة كعبلن فقسمناه ككنا ٟبسة كأربعْب رجبلن كمعو الطاسة كالطبوؿ معدة ل

كال ٠باع ٥با ُب تلك ا٤بواضع، كعزمنا أعلى ا١ببل ٩با يلي الفقع، فلما أشرفنا على الفقع 
ككاف فبلف يقدمنا ينظر صيدان كإذا بو مفجوع يشّب برأسو كيده كٓب يتكلم كأنكم ابتطحوا 



اؿ: علي على كجوىكم أك كما قاؿ، فأعاد اإلماـ عليو السبلـ القوؿ كقاؿ: ما كراءؾ؟ فق
 خوؼ كخجل القاع

كلو خيبلن كرجاالن من الَبؾ أخذىم اهلل كما بيننا كبينهم إال ىذه ا٥بضبة، فلو رأكنا لقبضونا 
باأليدم، قاؿ: فرأيتو عليو السبلـ قد عظم ككرب ُب أعيننا كقاؿ: كونوا مكانكم ٍب خلع 

تهلل كقاؿ فما تركف عمامتو ك٘برد كطلع كحده يتخلل ا٢بجارة حٌب عاينهم، ٍب عاد إلينا ي
من التدبّب؟ فقلنا كلنا: األصوب إهنم ال يعرفوف مكاننا ك٬بتفي ٙبت ا٢بجارة حٌب ينفذكا 

كىم األمّب رمضاف من العجم ك٧بطة معو مغّبان من خيواف إٔب دماج بِب قيس كطريقهم 
يتنا ذلك، فقاؿ عليو السبلـ:كٚبربىم عيوهنم بأنا ٚبفينا منهم كيقولوف لبعضهم بعضان: ل

أدركناىم، ال يكوف ذلك إف شاء اهلل تعأب، ٍب أخذ اثنْب من ا٣بفاؼ كأمرىم بالسعي إٔب 
جبل أعلى منا يشرؼ على كادعة كأعطاىم ثوبان أبيضان ينشرانو كيصرخاف ُب كادعة كغّبىم 
ٍب دعا٘ب كمعي بندؽ كا٢باج صاّب ا٤بسلٍب كثبلثة أنفار معهم بيارؽ عرب كطلع معنا حٌب 

دـك ا٣بيل ا٤بتصل بالقاع كقاؿ: انشركا البيارؽ كتقدموا ٍب فبلف كفبلف أىل بنادؽ أرانا ق
[ من أصحاب 272كثبلثة مثلهم على ذىِب أهنم بنو العبسي الشيخ ىادم بن صاّب ]ؽ/

ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل، كثبلثة بيارؽ أرسلهم إٔب قدـك مثل ما ُب جانبنا، ٍب ترسم 
على اإلماـ عليو السبلـ كعلينا حٌب نصرنا كرميناىم بتلك البنادؽ  علينا كقد رأل منا خوفان 

كىم ٫بو ٟبسمائة نفر كفوؽ ا٤بائة من ا٣بيل قاؿ: ٤با رأكا البيارؽ كالبنادؽ رجع أك٥بم إٔب 
آخرىم كٙبركوا للحملة كىم ال يعرفوف عددنا لكوننا ٙبت ا٢بجارة، فلما رآىم عليو السبلـ 

لط ّٔم كضربت الطاسات كالطبوؿ، ٍب أغار من جانب على ذلك صاح باليقْب كاخت
 يسمعوف الطبوؿ

كاألصوات كال يركنو كىو معارض ٥بم ٕبيث ال يراىم كال يركنو كاألصوات كالطبوؿ ٚبربىم 
ٗبعارضتو، قاؿ: فرأيناىم أجفلوا با٥برب ال يلوم أحد على أحد، قاؿ: فلما ىربوا بقينا ُب 

عودكا علينا كال زاؿ معارضان ٥بم حٌب طلعوا نقيل ا٢ببلة كقد مكاننا ٨بافة أف يعرفوا عددنا في



كصلت أكؿ الغارات، قاؿ: فرجعنا إٔب مواضعهم فوجدنا من أثقا٥بم ما طرحوا كٞبّبان 
كغّبىا فأخذنا ذلك كرجعنا ٕبامية، فلما انقضت القضية تبسم عليو السبلـ إلينا كقاؿ:  

أنتم ا٤بوفقوف للصواب كقرناء الكتاب أك كما  كيف ىذا الرأم من الذم قلتم؟ فقلنا ٝبيعان:
قاؿ، كتضايقت األمور بسعة احملارب كا٢براسة فأرسل اإلماـ عليو السبلـ إٔب جهات كثّبة 

دعاة كقد امتدت إليو األعناؽ ككصلو أصحابو الذين فرقهم ا٣بوؼ فإهنم مع تبسط 
 الظا٤بْب تفرقوا.

 ]كقعة حاشف[
ٞبد بن ٰبٓب بن حنش رٞبو اهلل فيما رأيتو ٖبط عن خطو قاؿ القاضي األعلم مشس الدين أ

ما معناه: أف اإلماـ عليو السبلـ أرسل الفقيو علي بن أٞبد الشهارم إٔب األىنـو ككانت 
طريقو حاشف حٌب صار إٔب جبل سّباف ٍب إٔب بِب سعيد منو، كطلع إٔب مغربة الشاكرم 

ن ا٤بعافا من ا٥بجر، ٍب إف األىنـو ٤با فكاف ذلك سبب مطلع األمّب إبراىيم بن عبد اهلل ب
رأكا قلة العسكر مع الفقيو علي الشهارم ككانوا زىاء من أربعْب نفران ٓب يظهركا أمرىم 
كأخلفوه ما أعطوه فرجع منهزمان إٔب كادعة، ٍب نزلت ٧بطة عظيمة من ٞبومة الظاىر، 

عضهم طلع جبل ساـ كانضم إليهم ابن ا٤بعافا الذم ُب النجد فواجههم أىل سّباف، كب
الذم فوؽ ا٢ببس، كأكقعوا ُب بِب سعيد حٌب لقد أباحوىم ثبلثة أياـ هنبان، كقتلوا كثّبان 

منهم، كتفرؽ أىلها، كأرسل اإلماـ عليو السبلـ بعدىا الشيخ علي بن كىاف فكاف ُب بيت 
بِب حنيش من حاشف كقتل رجل منهم يسمى صاّب من األشاىرة من حاشف، ككاف 

[يسمى ديٍخِب من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ كقتلو الَبؾ 273ـز رجبلن ]ؽ/ىذا قد ل
على بدية ا٣باركؽ لعنهم اهلل ٍب إف األمّب إبراىيم بن ا٤بعافا غزا بيت بِب حنيش فاهنـز 

الشيخ علي كهنبو كأخربو كقتل ٝباعة من أىلو، كرجع إٔب ٪بد بِب ٞبزة كما تقدـ، كاستؤب 
خيواف، ككانت ٧بطة من العجم ُب عياف فكانوا ٰباربوهنم كيهزموهنم اإلماـ بعد كادعة على 

 بإذف اهلل تعأب.



 ]مواالة األمّب عبد الرحيم لئلماـ[
فصل: كأما قياـ األمّب عبد الرحيم احملرـك كسبب مواالتو ُب تلك األياـ ٤بوالنا عليو السبلـ 

ؼ كقد جعلو العجم لو يعِب كقد تقدـ منو ما تقدـ فإنو ٤با استؤب على حجة كببلد الشر 
الشرؼ ككتبوا لو بو عليو عهدان كأقطعوه إياه مع ببلد حجة، ىاجر إٔب ببلد الشرؼ الشيخ 
حسن بن عاطف األىنومي بعد تسليم شهارة كاستيبلء العجم عليها، كىذا الشيخ تركل 

و السبلـ عنو رئاسة كشهرة، كلو مع اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ أخبار حسنة كمع اإلماـ علي
فحملو كثرة العياؿ كا٢باجة إٔب أف صار إٔب األمّب ٧بمد بن عبد الرٞبن ٍب إٔب األمّب عبد 

الرحيم فقاـ بو كصار ُب ٝبلتو، كلسناف لعنة اهلل عليو ضغائن كإحن فطلب مسّبه إليو 
فغلب عليو عبد الرحيم كخاؼ عليو كما كقع فأعاد عليو كأمنو أنو إذا كصل إليو عاد إٔب 

د الرحيم سا٤بان فأرسلو إليهم فقتلو سناف الرٞبو اهلل، فعظم على عبد الرحيم ككرب لديو عب
كعرؼ أنو يعِب سناف إذا ٛبكن طالبو بببلد الشرؼ ٍب حجة فأضمر ا٣ببلؼ عليو كسعى 
ُب استخراج من ُب جنود الظا٤بْب ا٤بثاغرين لئلماـ عليو السبلـ من عسكره فأخرجهم على  

خاه األمّب مطهر بن عبد الرٞبن إٔب ببلد ظليمة كاألىنـو كببلد شظب كيفيات ٍب أرسل أ
فكاف ُب أبرؽ ظليمة كتسلط على كثّب ٩بن خاف اإلماـ عليو السبلـ ٩با أخرب٘ب الوالد 

السيد ٧بمد بن ناصر الغربا٘ب أطاؿ اهلل بقاه أف القاضي علي بشارم من أعداء اإلماـ عليو 
لغوائل فسلط اهلل عليو عبد الرحيم كما أخرب٘ب بتفصيل السبلـ ككاف يطلب على اإلماـ ا

 ذلك علي بن ٰبٓب سدالة األىنومي أنو حضر ذلك عند قبض مطهر لو ُب األبرؽ من

ظليمة لكتاب كجده منو إٔب ابن ا٤بعافا، فعزره كبعث بو إٔب عبد الرحيم فقتلو ٩بثوالن بو 
كأرسل ٧باط بعدىا إٔب السود كبعضها إٔب الصرحة من ببلد عفار كملك حصن جرع، 

ككاف خرابان كجعل فيو رتبة، ككانت ىذه ُب ليلتْب كما ركل ذلك من عرفو كأمر بالتنصّب 
[ عليو السبلـ فأرسل العجم إليو أحد كتابو ككربائهم كشرطوا لو 274ُب ببلده لئلماـ ]ؽ/

ما تطيب بو نفسو، فقتل ذلك الرسوؿ كأحرقو بالنار ككذا حالو با٤بثلة كما سيأٌب من 



أخباره ٗبا ال يفعلو أحد من طماطمة الَبؾ كطواغيت ا٥بند، كأحسن فيما أساء، كصدؽ 
 ليؤيد ىذا الدين بالرجل الفاجر(( ٍب امتدت النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إف اهلل

٧باطو إٔب ببلد كوكباف كببلد عفار كظليمة كاألىنـو كشظب، كخطب لئلماـ عليو السبلـ 
كاإلماـ ٲبده كٰبرض ا٤بسلمْب على نصرتو كأرسل إليو ٝباعة، كللشيخ ناصر البهيلة 

 أٙبقق تفصيلها، صاحب حقل بواسطة بعض أصحاب اإلماـ يد ُب ٙبريض عبد الرحيم ٓب
كانفتح ا٤بشرؽ ٝبيعو ككلوا الظا٤بْب كىم عدد]...........[ إٔب عمراف البوف كجعلوا رتبة 
خيل ُب البوف كانت تغّب إٔب بلد الصيد كما يقرب منو، كال يزاؿ القتل من الفريقْب، ٍب 

رجع معظم جنودىم إٔب ببلد الطرؼ كببلد كوكباف كببلد قدـ إٔب حرب عبد الرحيم 
كعظم ا٢برب ُب جانب عبد الرحيم، كلو معهم كقعات كلها اليد لو حٌب أسر من أىل  

كوكباف ٜبا٭بائة نفر من عسكرىم ككربائهم ُب ٞبيمة بِب الذكاد ُب يـو كاحد كاتصل بببلد 
جبل تيس، كاستقامت ا٢بركب على حصن جرع كملكو عليهم كغّبه، فغلظ جانب ا٢بق 

 كغربان كٲبنان كتقدـ اإلماـ عليو السبلـ كامتدت األكامر اإلمامية شرقان 

إٔب ٟبر كاستخرج عمو كما تقدـ، ككاف قد كجو ا٢باج آّاىد مشس الدين أٞبد بن عواض 
رٞبو اهلل إٔب جهات خوالف العالية فأجابو أىلها كصاركا إليو كقطع مواد صنعاء على ٫بو ما 

ٟبر الشيخ آّاىد الصابر عبد اهلل  تقدـ ُب النهضة األكٔب، ٍب كجو ُب أثره بعد كصولو إٔب
بن سعيد الطّب رٞبو اهلل ُب ٜبا٭بائة نفر عسكران من كجوه حاشد كبكيل أكثرىم بنادقية 
فصار إٔب ا٢باج مشس الدين، ك٥بم حركب كثّبة منها ُب نقيل ابن غيبلف من ببلد هنم، 

اىدين كما أخرب٘ب كمنها القضية الٍب اتفقت ُب بِب سحاـ كما كاف منهم من الغدر بآّ
الوالد رٞبو اهلل كغّبه أف ا٢باج مشس الدين كالشيخ عبد اهلل كآّاىدف سبقوا الظا٤بْب إٔب 
جبل اللوز كصاركا إٔب بلد يسمى ا٤بربك كقد أجفل العجم ٢بفظو فسبقوىم إليو كتعبوا 
 ٢برّٔم كقد جاءكا بإرعادىم كإبراقهم، قاؿ: فثبت ٥بم جنود ا٢بق كحصل حرب عظيم

كىـز اهلل الظا٤بْب كشرع فيهم خفاؼ الناس كقد قتل من الفريقْب نفر كمن الَبؾ كغّبىم 



[ كإذا بالصائح من كرائهم بأف بِب سحاـ غدركا 275أكثر، فبينا ا٤بسلموف ُب ذلك ]ؽ/
كصاركا يقتلوف آّاىدين من كرائهم كينصركف للعجم، كذلك ألسباب أعظمها ما 

هلل بالعطاء كا١بعل، ك٩بن قتل بنو سحاـ الشيخ آّاىد شهاب اصطنعهم بو سناف ال رٞبو ا
 الدين أٞبد بن علي العلوا٘ب الوىيب.

 ]كرامات اإلماـ[
كأخرب٘ب بعض مشائخ خوالف ُب ٧بضر ٝباعة منهم كصدقوه أف ىذا الشيخ العلوا٘ب بعد 

يحان ٓب أف قرب بسنة أك أكثر نقلو أىلو إٔب ببلدىم من قربه األكؿ فوجدكه كما دفن صح
يتغّب، ككاف ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل ُب ساقة أكائل القـو كسرعاهنم كالشيخ آّاىد عبد 
اهلل بن سعيد الطّب ُب األثر ُب ٝباعة كافرة من حاشد كبكيل ظهّبان للمجاىدين اللتماس 
 ا٢بفيظة، فاهنـز الناس كحصل ما ال ٰبتسب من ا٥بزٲبة كالنهب كالقتل أقل لكثرة اختبلؼ
الناس بعضهم ببعض، فبل زاؿ آّاىدكف ُب صعود كىبوط حٌب كاد يستأصلهم ا٣بصـو 
كيشغلوهنم حٌب يصل العجم فإهنم كانوا ُب ا٥بزٲبة فلو كانوا حاؿ أف كقع الغدر من بِب 

سحم مقبلْب على آّاىدين لكانت العظيمة، فاستقاـ الشيخ آّاىد عبد اهلل بن سعيد 
عد مشقة شديدة كمدافعة أكيدة، ٍب آككا إٔب جبل أعلى من الطّب حٌب خلص الناس ب

شرفة األزارؽ يسمى دالج كمنو ا٫بدركا إٔب مشارؽ ببلد هنم، ككانت ليلة مظلمة كالربكؽ 
 كالرياح الشديدة.

أخرب٘ب حي سيدنا الفقيو عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل أهنم كانوا ٲبشوف 
ا أىضىاءى ٥بىيٍم مىشىٍوا ًفيًو كىًإذىا أىٍظلىمى خطوات على الربكؽ، قاؿ:  فكنت أذكر اآلية الكرٲبة}كيلَّمى

عىلىٍيًهٍم قىاميوا{، كاتفقت ُب تلك الليلة الكرامة العظمى كىي مشهورة ركاىا حي سيدنا 
ا٤بذكور كحي الوالد رٞبو اهلل ك٠بعتها من كثّب ٩بن حضرىا أنو أضاء ٥بم نور من أعلى 

مشس الدين رٞبة اهلل عليهم كانتفع بو من حولو كطاؿ ٥بم حٌب ا٫بدركا،  سناف رمح ا٢باج
فقاؿ ا٢باج حينئذو: يا قـو ىذه الكرامة ٤بوالنا اإلماـ عليو السبلـ كأخذ ٰبقر نفسو رٞبو 



 اهلل.
كأخرب٘ب القاضي العآب علي بن سعيد ا٥ببل أطاؿ اهلل بقاه مكاتبة أنو اتفق للحاج مشس 

رامة مثلها كما أخربه صنوه عز الدين بن سعيد ا٥ببل، قاؿ: كنا مع الدين بعد ىذه الك
ا٢باج ٫بو سبعة أنفار أكثرىم فقهاء من بِب شداد كسرنا ليبلن ُب ٨بافة شديدة، ككانت 
طريقنا ُب جبل الكولة من ببلد بِب جرب ُب ليلة مظلمة كمطر، كأقسم ال ينظر بعضهم 

[ يعِب رمح ا٢باج أٞبد نور 276ا٢بطييب ]ؽ/بعضان من شدة الظلمة كا٤بطر فوقع أعلى 
يشبو الذبالة الطويلة خضراء فاىتدكا ّٔا، كإف الراكم ٩بن سار ُب ضيائها كأراد ا٢باج أف 

 يطفيها ما طفيت كىي نار من ٲبنة كيسرة.

قاؿ القاضي كذكر القاضي عز الدين للحاج ىل قد اتفق لك مثل ىذه؟ فقاؿ: نعم كذكر 
، كبعضهم كانت األمبلؾ تشبهو، كبعضهم كاف نور السوط يهديو، معُب القضية األكٔب

كىذا من ذاؾ، كا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كما كاف عطاء ربك ٧بظوران، ٍب عاد ا٢باج مشس 
الدين رٞبو اهلل إٔب ببلد خوالف فاجتمع لو بنو جرب كبنو شداد كمن إليهم كتغٌيبوا فيما كاف 

سيد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم رٞبو اهلل كقصدكا ٧بطة من بِب سحاـ كما أخرب٘ب الوالد ال
العجم إٔب جبل اللوز، فلما توسطوا ُب الطريق اتفق أف الشيخ عبد اهلل بن ربيح القرموشي 
ا١بربم ككاف من األشرار كحكاـ الطاغوت فتك ببعض القـو كغدر بو كقتلو ُب الليل مع 

ذلك ا١بمع كانتقض ما أبرمو ا٢باج مشس ا١بمع الكبّب، فافَبقت الناس كعادكا كقد تشعب 
الدين رٞبو اهلل كأعطوه من أنفسهم، كُب خبلؿ ذلك مغازم ٓب أحط ٔبملتها، كاتصل 

 ا٢باج رٞبو اهلل بالذراع كىدمو، كصار إليو كإليو الشيخ على ا١برعي كقضايا كثّبة.

 ]٧باكلة الغدر بالشيخ آّاىد عبد اهلل الطّب[
اىد عبد اهلل بن سعيد الطّب رٞبو اهلل فبقي يَبدد ُب جهات السر كأما الشيخ الرئيس آّ

كما يقرب منو من ببلد هنم كخوالف ٫بو أربع سنْب كتقدمت مراتبو إٔب ٫بو صنعاء إٔب 
مواضع، منها الركنة من أعلى سعواف ك٫بو رجاـ، كأسفاؿ السر كا٤بغازم عليو من صنعاء ال 



ا الَبؾ أخذىم اهلل خربة سعواف كقتل من الَبؾ كثّبان، تزاؿ كيدافعهم اهلل سبحانو، كفيها غز 
كقد تقدـ ُب النهضة األكٔب عكس ىذه القضية حٌب لقد أخرج سناف ال رٞبو اهلل رجبلن من 

هنم يسمى ٧بمد بن سند، ككاف من أعياف جنود الظلمة كقد حسن حالو عندىم كأكالده 
خ ذلك كعرفو قبائل هنم فخافوه ال ُب صنعاء كأمره بالغدر بالشيخ عبد اهلل، كعلم الشي

يغدر بالشيخ كقد أظهر أنو ىارب ككذا فبسط لو الشيخ عبد اهلل ا١بناح كأحسن إليو كأمنو 
كخالطو، ككاف ىذا ٧بمد بن سند من عقبلئهم فبل زاؿ حٌب أكقفو على أمره كأراه ما عنده 

لو، فعظم عليو األمراف كقد كعده سناف بالغدر بو ما ال يقدر قدره كإف ٓب يفعل أىلكو كأى
فطلب من الشيخ عبد اهلل أف يعرؼ اإلماـ عليو كيطلبو كعلى أنو معتقل لو ففعل، ك٤با 

كصل إٔب موالنا عليو السبلـ خاؼ أف يبقى عنده على أكالده فطلب منو إرسالو إٔب مكة 
ع [حٌب ىلك سناف ال رٞبو اهلل كما سيأٌب، كخرج اليمن م277ا٤بشرفة، كبقي ىنالك ]ؽ/

جعفر باشا ال رٞبو اهلل كبعد استقرار اإلماـ عليو السبلـ ُب كادعة كفتح ا٤بشرؽ كقياـ 
األمّب عبد الرحيم جهز كلده ٝباؿ اإلسبلـ علي بن أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ إٔب ببلد 

صعدة فكاف ُب بِب ذؤيب يغزم العجم كيغزكنو كمعو ٝباعة من األعياف، كال بد من ذكر 
 ضايا ببلد صعدة ُب ىذه النهضة إف شاء اهلل تعأب.ما أمكن من ق

 ]حركب الرجو[
كىي قرية عظيمة من ببلد بِب زىّب فدخلها ٫بو سبعة أمراء من العجم من ٮبداف كبِب 

ا٢بارث ككربائهم، فتوجو لقتا٥بم القاضي العبلمة ا٥بادم بن عبداهلل بن أيب الرجاؿ كالفقيو 
الشيخ آّاىد الشجاع صاّب بن ٧بمد ٞبراف النهمي آّاىد عز الدين بن علي األكوع ك 

رٞبو اهلل تعأب، فاتفقت أياـ جهاد كجبلد، كمبلحم شداد ٓب يضبطها تعداد مدة ٜبانية 
عشر شهران، ككاف من اهنـز من أمراء العجم قتلو سناف ال رٞبو اهلل حٌب لقد صلب أمّبان 

عثماف كما أخرب٘ب الشيخ أٞبد بن  من كربائهم اهنـز ُب بعض حركّٔا حيان يسمى األمّب
 علي خضر، ككاف القاضي ا٥بادم رٞبة اهلل عليو على ببلد خارؼ كيلـز أعلى كابظ.



قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: إنو خرج من صنعاء األمّب علي بن مطهر بن الشويع من 
من  ا٢بمزات ُب عسكر من األتراؾ إٔب ببلد الصيد، كأمر عسكران من أصحابو إٔب موضع

الصيد األسفل كٝباعة إٔب موضع يسمى كانط فوقع حرب انتصر فيو أصحاب اإلماـ عليو 
السبلـ كقتل فيو ٝباعة من رؤساء األشراؼ الذين مع األتراؾ منهم األمّب فارع بن ٞبيضة، 

كأخذت عدة أفراس ككقع ا٢بصار لؤلمّب علي بن مطهر حٌب أشرؼ على ا٥ببلؾ، ٍب 
سها النقيب ٧بمد بن الراشدم العبدٕب ]فلم يستطع االتصاؿ جاءت غارة من صنعاء رئي

بو[ بل ثبت ُب قرية كانط فوقع ٨باطبة ُب خركجو كرفاقة فخرج عن رضى من القبائل، 
كخرج ٝباعة من جنود الَبؾ إٔب عصاـ موضعان ُب ا٣بشب فحصرىم جنود ا٢بق كأخذكىم 

شيخ صاّب بن ٧بمد ٞبراف رٞبو اهلل أسرل كأرسلوىم إٔب اإلماـ عليو السبلـ إٔب كادعة، كال
على بِب زىّب كيلـز قطواف كبيت ا١بالد كما إليها، كالفقيو عز الدين على ذيباف كمن إليهم 

كيلـز قرية مدر، كُب ىذه ا٤بدة كانت الوقائع متفرقة، منها مقتلة ُب العجم ُب موضع من 
أٞبد بن عواض فإنو ببلد ا٣بشب يسمى مكحلة كمواضع غّبىا على يد ا٢باج آّاىد 

[ صاّب بن ٧بمد ٞبراف رٞبة اهلل عليهما 278كصل مغّبان من ببلد خوالف، كالشيخ ]ؽ/
قتل ٝباعة من العجم فوؽ ا٤بائة، كانتهبت أثقا٥بم ألهنم كصلوا مددان ٥بم من صنعاء كما 

 أخرب٘ب السيد ٧بمد بن أٞبد ا٢بمزم من ا٢بيفة.

قتلة مكحلة آّاىدين إٔب قرية مدر ككادكا يدخلوف قاؿ السيد ا٤بذكور: كغزا العجم ثا٘ب 
عليهم فقتل من آّاىدين أربعْب نفران، قاؿ فقاؿ الظا٤بوف: ىذه بتلك، كاليد ُب أكثرىا 
١بنود ا٢بق حٌب لقد غيزم الشيخ صاّب ٞبراف إٔب قطواف بِب زىّب كأحاطوا بو من ٝبيع 

و ما ٙبتها يرمي كيدافع ىو كمن معو جوانبو حٌب ملكوا على البيت الذم ىو فيو كبقي مع
من أعلى البيت كمن ُب الباب كال زاؿ حٌب فرج اهلل عنو بالغوائر من ٝبيع ا٤براتب اإلمامية 

كأىل العزائم من القبائل حٌب أدركوه ك٪با سا٤بان، كا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كقد قتل من 
مع العجم منهم عسكر  العجم كثّب كتعاىد حاشد كبكيل على النصرة كالقياـ، ككاف



معظمهم من بِب زىّب ٤بكاف النقيب الشقي سعداف ال رٞبو اهلل فكتب القبائل بينهم 
مشركحان ظهر للناس كانتشر أف من قتلة الذين ُب جانب ا٢بق من حاشد كبكيل الذين مع 

العجم فبل يطالب قاتلو كال يذكر كإ٭با قتلو راية اإلماـ عليو السبلـ، كمن قتل جنود 
ظا٤بْب من ا٤بذكورين فكذلك قتلو راية الضبلؿ، ككاف ٩با ىيأه اهلل سبحانو من ٝبع ال

الكلمة، كظهر ُب ىذه ا٤بدة ا٤بذكورة لعمـو ىذه القبائل ٧بامد ذكرت كمناقب اشتهرت، 
كالعيوف خصوصان مثل الشيخ آّاىد صاّب أبو سرعة الكثّبم الذيبا٘ب رٞبو اهلل فإنو كحي 

أبو سرعة ٩بن اشتهر بالثبات كجودة الرمي بالبندؽ حٌب أف الشيخ صنوه الشهيد قاسم 
قاسم استشهد كقد عد لو ٝبلة قتبلء، ٍب أخوه الشيخ صاّب بن ٧بمد رٞبو اهلل اشتهر 
أعظم من أخيو حٌب لقد أخرب٘ب غّب كاحد ٩بن يوثق ّٔم منهم ا٢باج صاّب بن معوضة 

 أهنما١بربم الذيبا٘ب ككاف من أىل السبق ُب ا١بهاد 

أحصوا لو ُب ىذه ا٤بدة كما قبلها أف الذم قتل من جند الظا٤بْب أربعمائة قتيل كٜبانْب 
فرسان، كأخرب٘ب ىو كغّبه أف كثّبان من آّاىدين كاف إذا أرىقو العدك كخاؼ أف ينالو قاؿ: 

، أنا أبو سرعة فيَبكو ا٣بصم ٤با ظهر من ىيبتو، ككاف ىذا ا٤بذكور ٩بن رزؽ الصرب كالقناعة
كلقد كاف يفد على موالنا اإلماـ عليو السبلـ فيعرض عليو العطاء فبل يطلب إال آلة ا٢برب 

كما يتعلق ّٔا كسائر القبائل كثّبكف حٌب أف بعض أىل الذمة من اليهود من ظهر لو ذكر 
[ ىذه ا٤ببلحم عدة من الناس ٠بعت غّب 279ُب الرمي باألكظاؼ، كاستشهد ُب ]ؽ/

زىّب يقولوف إنو كاف يقتل مشاىّبىم فما يأسفوف عليهم كثّبان كإ٭با  كاحد من ذيباف كبِب
يقولوف من يقاتل بعدىم قتا٥بم كيكفي كفايتهم فما يقع ا٢برب الثا٘ب إال كقد اشتهر 

غّبىم ٩بن ال يعدكنو كال ينظركنو حٌب من رعاة الغنم، ك٩بن اشتهر من أعياهنم القاضي 
العبلمة ا٥بادم رٞبو اهلل فإنو كصل ُب بعضها مغّبان مع العآب الشهيد عبد اهلل بن القاضي 

ا٢باج آّاىد مشس الدين رٞبو اهلل ألنو كاف إذا ضربت ا٤بدافع كالبنادؽ فيغّب الناس 
للجهاد من ٝبيع الببلد من ببلد هنم إٔب ببلد مرىبة الظاىر، كسيأٌب إف شاء اهلل تعأب ما  



ل اإلٝباؿ كما أف ا٤بذكور مع مآب يذكر كنسبة كاف بعدىا من ا٥بزٲبة كا٢بوادث على سبي
 قطرة من مطرة لتفرؽ القضايا كتراخي األزمنة. كاهلل أعلم.

كيكفيك أف أياـ ىذه ا٢بركب ٜبانية عشر شهران ا٢بركب ُب غالب أيامها كما تقدمت 
 اإلشارة إليو.

 ]حركب كادعة[
بد الرحيم ككاف ُب أياـ فصل: كلنرجع إٔب حركب كادعة كقد تقدـ ٝبلة من بعض أخبار ع

قياـ عبد الرحيم ُب دماج بِب قيس من بِب صرٙب ٧بطة قبل طلوع موالنا عليو السبلـ ٟبر  
كما تقدـ، فيها األمّب حسن بن ناصر بن أٞبد ا٢بمزم ا١بوُب من قبل العجم كمعو عدة 

لكة، من أمراء العجم فحارّٔم اإلماـ عليو السبلـ حٌب ضيق عليهم ُب دماج فخافوا ا٥ب
كقد قتل منهم ٝباعة فراسل ىذا األمّب إٔب اإلماـ عليو السبلـ يطلب الصلح أنو ٱبرج ىو 

كمن معو من العجم كطلب كاسطة فدخل إليو السيد العبلمة ٧بمد بن علي بن عشيش 
-رٞبو اهلل كجرل ا٣بطاب ككاف كثّب االختبلؼ كمنطوو على العدكاف ككراىة ا٢بق كأىلو 

ؾ السيد عنده كبقي يَبدد ُب الشركط كدارت ا٤بكاتبة، كلئلماـ عليو فَب  -كاهلل ا٤بستعاف
السبلـ جوابات تتضمن األلفاظ الغريبة كا٤بواعظ النافعة، كا٢بكم البالغة، كىي موجودة ُب 

 بعض ٦بموعاتو عليو السبلـ، منها ىذا الكتاب:

آؿ الرسوؿ  ا٢بمد هلل كسبلـ على عباده الذين اصطفى، بلغ كتاب السيد العبلمة فخر
كبقية اآلؿ الطاىرين صلوات اهلل على جدىم كعليهم أٝبعْب، ٧بمد بن علي ا٢بوثي أبقاه 

اهلل تعأب كنفع ٕبميد سعيو كأٙبفو بشريف السبلـ كرٞبة اهلل ا٥باطلة بكل خّب عاـ، كبركاتو 
ن [ بكل خّب عاـ، كٙبققناه كنسأؿ اهلل أف ٲبن عليكم بالفرج ع281السابغة الكافلة ]ؽ/

قريب إنو ٠بيع ٦بيب، ٍب إنكم ٧بمولوف على كاىل السبلمة كلو جرل مِب من اللفظ ٫بو 
ال ٰبل ٕب كال لكم ا٤بداىنة فهو من باب }كىالى ٛبىيوتينَّ ًإالَّ كىأىنٍػتيٍم ميٍسًلميوفى{، }لىًئٍن أىٍشرىٍكتى 

{ كذكرت من جهة الرجل كأنو على ما ُب النفس كمع ا لناس من الريب ما لىيىٍحبىطىنَّ عىمىليكى



ال يعلمو إال عآب الغيب من عدـ اآلالؽ من ىذا الطاغية، فإف كانوا شاكْب ُب الوفاء ٥بم 
ٗبا كضعو الظا٤بوف من األماف كعدـ الوفاء فيا عجباه كيف ٚبالطوهنم كترفضوف من يأمنوف 

اب ا٤بتنوع مكره يقينان مع ما يعلموف من غدر القـو كما أكقعوا ُب كثّب من الناس من العذ
من سلخ جلود األحياء كركزىم على ا٣بواريق، كالتحريق بالقطراف كالباركت كالنار، كتوسيط 

ا٤بسلمْب كمن سهلوا عذابو احتزكا رأسو، كمن أحبوا بقاه مهانان ذليبلن ز٪بركه كزندكه 
فع كضربوه، كغّب ذلك ٩با ال يفعلو مسلم فإذا ٓب يقوموا بالواجب عليهم عقبلن كشرعان من د

الضرر عن نفوسهم كعن سائر ا٤بسلمْب كعن أصل دينهم فما با٥بم ال يهربوف من أرضهم، 
كلكنهم رضوا بالدنية حبان لؤلكطاف، كلبسوا ثياب ا٤بذلة صيانة للديار، فبل عامل بالشريعة 

 امتثاالن لقولو تعأب: }كىقىاتًليوىيٍم حىٌبَّ الى تىكيوفى ًفتػٍنىةه{

 اؿ:كال بقيت ٥بم ٞبية كما ق
 إذا أنكرتِب بلدة أك نكرهتا .... خرجت مع البازم على سواد

 
فلئن ٓب يذبوا عن نفوسهم كيذكدكا عن دينهم ليسلطن اهلل عليهم ىؤالء األشرار فيدعوف 
فبل يستجاب دعاؤىم كال يبقى ٥بم ُب السماء عاذر، كال ُب األرض ناصر كما جاء عن 

يػىٍعلىمي الًَّذينى ظىلىميوا أىمَّ مينقىلىبو يىنقىًلبيوفى{.النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كالوصي }كى   سى
كعن علي عليو السبلـ: )ما ترؾ الناس من دينهم الستصبلح دنياىم إال فتح اهلل عليهم ما 
ىو أشد( كذكرًب قولو تعأب: }لىٍيسى عىلىى الضُّعىفىاًء كىالى عىلىى اٍلمىٍرضىى...{ اآلية، كأنو ليس 

صص، فبل شك أف األمر كذلك، كلكن أكثر من تعقل بالعلم ادعى ٥با ناسخ كال ٨ب
الضعف }كىخيًلقى اإًلنسىافي ضىًعيفنا{، كليس ا٤براد باآلية إال من ال يقول على ا٢برب كالشيخ 
ًنيوا ُب ابًٍتغىاًء اٍلقىٍوـً ًإٍف تىكيونيوا  ا٥بم، كمن بو السل الذم ال ٱبرج كال ينجو منو إنساف }كىالى هتى

ا تىٍألىميوفى كىتػىٍرجيوفى{ كذكرًب حدكث الولد ا٤بهدم إف شاء اهلل ُب تىٍألى  ميوفى فىًإنػَّهيٍم يىأٍلىميوفى كىمى
كقت الزلزلة ىذه فاهلل يربيو أحسن تربية كيهديو خّب ىداية، كيقيكم ٝبيعان كٰبميكم من  



سابقة [لذلك الرجل أنو ال يسعو غّب ما ذكرنا لو ُب الكتب ال281كل شر، كاذكركا ]ؽ/
كلوال الثبلثة األنفار ما اتفق بعض الذم اتفق، كلكن أقوؿ: اهلل يتجاكز عمن تاب كيعجل 
نقمة من عاب، كلوال ٨بالطة الرجل الذم ذكرت للقـو الظا٤بْب لقد صلحت تلك النواحي 
ككيف ينتظر الفرج من اهلل كىو معْب ألعداء اهلل على أكلياء اهلل، كليس ينتظر الفرج إال من 

 ل على اهلل كقاـتوك

هلل، فرؽ اهلل مشل من سعى ُب تفريق مشل ا٤بسلمْب، كأ٥بمنا كإياكم إٔب ما فيو الصبلح، 
كلوال مواجهة ا٤بواجهْب من حاشد كبكيل ٤با قبل ابن حدقة كأصحابو كال خرج من خرج 

ة من بيتو مظلومان فقد شارؾ ا٤بواجهوف ُب دماء ا٤بسلمْب كأٍب ا٤بطركدين ]كأكزارىم كامل
لقولو تعأب: }كنكتب ما قدموا كآثارىم{ إذا ىذا[ من ذلك، فقل يتوبوا إٔب اهلل قبل أف 
يأتيهم العذاب بغتة كىم ال يشعركف، اهلل يعصمنا كإياكم كٲبن بالنصر كالفرج إنو قريب 

 ٦بيب، كصدر على عجل كعن اشتغاؿ. انتهى.
ّب ا٤بذكور ما لفظو ٩با نقل من خط ككتب اإلماـ عليو السبلـ أيضان إٔب السيد إٔب ٨بيم األم

 يده الطاىرة رضواف اهلل عليو:

ا٢بمد هلل كحده، ا٤بنصور باهلل إف شاء اهلل استخرت اهلل سبحانو كككلت السيد األعلم الرب 
التقي عز الدين ٧بمد بن علي ا٤بلقب بابن عشيش أف يأخذ العهد على األمّب األعظم 

م ا٢بمزم كذلك أف يقوؿ: قل كاهلل الذم ال إلو إال شرؼ الدين ا٢بسن بن الناصر ا٤بنصور 
ىو إنك لواؼ ٗبا كضعو اإلماـ ُب كتاب الوالية من الشركط كأنك مبادر بالفتح بنفسك 

ُب حرب الظا٤بْب، أك ملـز لقبائل بِب صرٙب كمن أمكن بإظهار ا٣ببلؼ على الظلمة 
هره اهلل من أرجاسهم، فمٌب كالتنصّب لئلماـ، كالغارة مع عسكر اإلماـ على من بغرباف ط

فعل ذلك األمّب فليقل السيد ا٤بذكور: كإف علم اهلل أنك ناك خبلؼ ما أظهرت من العهد 
أك ناك غدران ك٧بقان على اإلماـ فقد برئت من حوؿ اهلل كقوتو استعبلء على اهلل كاتكاالن على 

نا لبعضنا بعضان  حولك كقوتك، فمٌب فعل ذلك فقد ًب بيننا إف شاء اهلل ما كضعناه كك



كالعضد كالساعد كاهلل خّب الشاىدين، كمٌب اختار األمّب حفظو اهلل أف يبادر بإلزاـ بِب 
صرٙب بالقياـ معنا فا٤بليح انتقالو إٔب ظفار طهره اهلل كحرسو، على صاحب مشهده ا٤بقدس 

 أفضل صبلة ا٤بصلْب كصبلة رب العا٤بْب. انتهى.

 ]دخوؿ علي بن القاسم صعدة[
 نذكر فيو دخوؿ موالنا علي بن اإلماـ ا٤بنصور باهلل القاسم بن ٧بمد ببلد صعدة.فصل: 

[ نفع اهلل بو ما معناه من كبلـ طويل: ذكر كصوؿ كلد اإلماـ 282قاؿ السيد أٞبد ]ؽ/
ٝباؿ اإلسبلـ علي بن أمّب ا٤بؤمنْب إٔب ببلد خوالف صعدة كىو ُب أكؿ التكليف كأصحبو 

العبلمة ٝباؿ الدين علي بن إبراىيم ا٢بيدا٘ب، كزىاء من مائة ٝباعة من العيوف كالسيد 
كٟبسْب رجبلن، منهم ٫بو ٟبسْب بندقان كٓب ٰبصل من خوالف التفات إليهم ٗبيل مشائخهم 

إٔب األتراؾ فإف ُب ببلد صعدة األمّب ٧بمد الَبكي كىو كاليهم كمن أىل ا٢بـز كا١بـز 
مد بن جراد بن ىوس صاحب آلة الزبّب، ككاف كاإلحساف إٔب ا٤بشائخ إال الشيخ األجل ٧ب

خائفان من األتراؾ، كبلده ٩با يلي الفيش فنصح كآكل، ٍب أرسل ابن اإلماـ عسكران لفتح 
ببلد ساقْب فلم يتمكن كرجع عسكره، كنفدت احملطة من صعدة من األتراؾ إٔب حيداف 

يسمى الذراع، ككاف  كاجتمعوا بكاشف حيداف كقصدكا ابن اإلماـ عليو السبلـ إٔب مكاف
ىذا ا٤بكاف ال ماء فيو إال ما ٰبمل من بعيد فخاؼ أف ٰبصركه من ا٤باء فانتقل ُب الليل 
إٔب موضع يسمى العر كىو رأس ببلد بِب ذؤيب فوصلوه قبل الفجر كمشائخ أىل ذلك 

ا٤بكاف مع األتراؾ ُب حيداف كأىلو غّب راضْب بوصوؿ ابن اإلماـ كأصحابو، فما شعر كلد 
إلماـ بعد شركؽ الشمس إال بوصوؿ الَبؾ من حيداف بغتة ككانوا غّب متأىبْب كا٤بوضع ال ا

يصلح للقتاؿ لظنهم أف الَبؾ ال يقصدكهنم ُب ذلك الوقت، ككقع مناكشة حرب كملكوا 
ا٣بيل، كبقي ابن اإلماـ كأصحابو زىاء يومْب ال يأكلوف إال اللحم، ٍب رجح بعض بِب 

 فأجأّم كبقيذؤيب عوده إٔب ببلدىم 



مَبددان فيها، كمشائخها مع األتراؾ مائلْب عنو فكاف على خوؼ كٚبويف غزكة الظاىر، ٍب 
ٝبع ابن اإلماـ عليو السبلـ أصحابو كمن أمكنو من بِب ذئيب كقد كصلو مدد من اليمن 
أيضان من جهة الشاىل كغّبه من ببلد الشرؼ كقصد موضعان قريبان من سوؽ الظاىر، كىو 

ية ا٢بقار كفيو ٝباعة من ا٤بتغلبْب فغنم آّاىدكف أموا٥بم كقتلوا منهم ثبلثة أنفار، ُب ناح
كرجع ابن اإلماـ كأصحابو إٔب بِب ذؤيب، ٍب قصد موضعان من أعماؿ بِب ذؤيب يسمى 
٧بضاف، كقد كاف عٌمره األتراؾ بعد أف أخرجوا الشيخ عبد اهلل بن سعيد الطّب من ببلد 

ـ عليو السبلـ ُب برط كقد ألب ابن اإلماـ ألخذه فلم يقدر غّب ذؤيب كقت بقاء اإلما
أهنم خاطبوا على دخوؿ ابن اإلماـ ا٢بصن كسبلمة أىلو كمواجهة الشيخ منهم إٔب كلد 

[ 283اإلماـ فلم يفعلوا بل ىرب شيخهم إٔب صعدة إٔب عند األتراؾ فأمر ابن اإلماـ ]ؽ/
أىلو، كانتقل ابن اإلماـ إٔب رأس بِب ذؤيب إٔب ٖبرابو فأخربو القبائل لعداكة بينهم كبْب 

موضع يسمى الفرخي، ككقع مع أىل تلك ا١بهة رغبة كرىبة لولد اإلماـ كأقبلوا إليو من 
 أطراؼ الببلد ككثرت األرزاؽ للمجاىدين.

 ]غزكة العر[
٤با كقع الضرر على األتراؾ كعظم أمر ابن اإلماـ عليهم كارتفع صيتو ككصلتو الوفود من 

بلد خوالف با٢بقوؽ كالواجبات اجتمع األتراؾ على قصده إٔب ببلد ذؤيب كاعتقدكا أهنم ب
قادركف عليو، ككاف ابن اإلماـ ُب ا٤بوضع ا٤بسمى الفرخي قريبان من العر، فلما نزؿ 

عسكرىم الوادم كشرع أك٥بم يطلع النقيل الذم يصل إٔب بِب ذؤيب خلفهم كلد اإلماـ 
من أىل تلك ا١بهة إٔب العر كقصد مركز األتراؾ الذم فيو كأصحابو كمن خلصت ٧ببتو 

رئيسهم كىو كإب حيداف كىو الفقيو ٧بمد بن عبد العلفي القرشي من ذرية عمر بن عبد 
العزيز، ككاف ُب موضع يسمى ]........[ قريبان من حيداف كٓب يبق معو إال ٝباعة قليلة 

، كأرسل اهلل سحابان تسَب ابن اإلماـ كخواصو كغّبىم ألنو قد كاف أرسل عسكر بِب ذؤيب
كأصحابو فلم يشعر الفقيو ٧بمد كأصحابو إال ّٔجـو كلد اإلماـ عليو السبلـ عليو ىو كمن 



معو فلم يتمكن إال من ا٥برب كا٥بزٲبة كالرمي عليهم بالبنادؽ، كقتل منهم ٝباعة كالذكا 
بن اإلماـ، كاشتد القتاؿ ٗبوضع حصْب قريب من حيداف فدخلوه كالتجأكا إليو كال ٞبهم ا

كأشرؼ العدك على ا٥ببلؾ، فوصلت إليهم غارة من حيداف فاستنقذكىم من ذلك ا٤بوضع 
بعد اللتيا كالٍب، ككقع الصريخ ُب عسكر األتراؾ الذين نزلوا بِب ذؤيب فرجعوا مغّبين فما 

يَبددكف ُب كصلوا حيداف إال اليـو الثا٘ب كسلم اهلل بِب ذؤيب كبقي ابن اإلماـ كأصحابو 
أطراؼ الببلد أيامان، ٍب رجعوا بِب ذؤيب كقد أحبوىم كقابلوىم مقابلة حسنة، ٍب كصل 

مادة من عند اإلماـ عليو السبلـ ٫بو مائة رجل من أىل البنادؽ كمن غّبىم فتلقاىم ابن 
 اإلماـ كتقدـ ّٔم إٔب ببلد

ف، فلما كصلها أخلفوه ا١بعاشن، ٍب موىرة ٍب تقدـ إٔب أسفل حيداف ٗبشورة كثّب من خوال
ما كعدكه كأيأسوا من خوالف كأراد أف ٱبرج من النوعة إٔب ببلد بِب ٝباعة، ككصلتو ٧بطة 
من صعدة مع الشريف ٰبٓب ا٤بؤيدم أبو ست أصابع فهجم عليهم العدك كىم على غّب 

موف تعبئة فاعتزكا إٔب أكمة فوؽ القرية كٙبرفوا للقتاؿ كثبتوا ُب ذلك ا٤بكاف ساعة يَبا
[تلك 284بالبنادؽ فغشيهم العدك من كرائهم ككرب عليهم، كقتل منهم كمن أىل ]ؽ/

القرية زىاء ٜبانية أنفار، كتوجو ابن اإلماـ إٔب بِب ٝباعة كقد أجهدىم ا١بوع كالتعب 
فأمسوا ُب موضع من شق ببلد بِب سويد يسمى ضباعْب فقاموا بقراىم كاحتفلوا ّٔم ككانوا 

ليو السبلـ، ككانت يد األتراؾ ليست قوية الشتغا٥بم ٕبرب اإلماـ ُب كل أىل ٧ببة لئلماـ ع
 مكاف.

 ]غزكة آّمعة[
ٍب اجتمع كلد اإلماـ عليو السبلـ غزك السيد عبد اهلل بن علي ا٤بؤيدم الذم تقدـ ذكره ُب 

معارضة اإلماـ كقد أعطاه األتراؾ بعض تلك الببلد كىو معتزو إليهم فجاءه النذير فهرب 
، كهن بت آّمعة كلها كأراد ابن اإلماـ يرجع ٥بم بعض ما٥بم فلم يقدر عليو من أيدم القـو

 ٍب انتقل ابن اإلماـ إٔب ىجرة قمبل كإٔب قطابر، كإٔب ببلد حاشر، كإٔب رغافة كبوصاف.



 ]غزكة رغافة[
ق ٍب إف األتراؾ عظم عليهم أمر ابن اإلماـ فغزكه إٔب رغافة، فلما توسطوا ُب الوادم أطل

عليهم ٗبن أجابو كحاصرىم ٟبسة عشر يومان كقتل منهم ٝباعة كاحتزت رؤكسهم، ٍب إف 
األتراؾ ٝبعوا من صعدة ٝبوعان كثّبة كخرجوا إليهم كأراد ابن إلماـ منعهم من االتصاؿ 
باحملصورين فلم يقو ىو كأصحابو على ذلك ككقع حرب عظيم، كاستشهد من أصحابو 

بر يستدعوف ابن اإلماـ إٔب ببلدىم كيستغّبكف بو لعداكة ثبلثة أنفار، كجاءت رسل قطا
بينهم كبْب آؿ نصر كخافوا أهنم يستدعوف عليهم األتراؾ فوصل ابن اإلماـ كمن معو إٔب 

قطابر فوجدكا أىلها قد ىربوا كٓب ٯبدكا ما يأكلو العسكر إال حبان ال غّب، ٍب باكرىم العدك 
اإلماـ أف يثبت ُب قطابر فلم يتأت الختبلؿ أىل  صبيحة الليلة الٍب قدـ فيها كأراد ابن

الببلد فوقع مناكشة حرب كدخل العدك قطابر فعاد ابن اإلماـ كأصحابو إٔب بِب ذؤيب 
فأصبحوا ُب موضع يسمى ].......[ ٍب ساركا إٔب بعض بِب عباد، ٍب اليـو الثالث كليلة 

الَبؾ، ٍب إٔب بِب غرباف ٍب الرابع إٔب موضع يسمى الكرب من ببلد خوالف كىم من ببلد 
إٔب بِب ذؤيب، كاستقر فيها كساؽ كاجباهتا إٔب شهارة احملركسة باهلل، ٍب إف ابن اإلماـ غزا 

 مرة أخرل إٔب ببلد ا٢بقار قومان من الصوفية، كأخذ بقران كغنمان، ٍب أمنهم بعد ذلك.

 ]كقعة جبل الرعا[
ذلك أنو كصل ٝباعة من أىل الرعا قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: كقعة جبل الرعا، ك 

كمشائخهم مستغّبين بو كالجئْب إليو ٤با أفقرهتم دكلة األتراؾ كأظهركا ا٣ببلؼ على األتراؾ 
[ للغارة، كٝبع األتراؾ 285فسار حٌب صار ُب موضع الفواطم كقد كصلو بنو ذؤيب ]ؽ/

عا، ككاف شيخ من ٝبوعهم من صعدة كرازح كخوالف كصاركا ٝبوعان كثّبة، كقصدكا جبل الر 
جبل الرعا يسمى الشيخ إبراىيم بن فاضل معارضان للشيخ الذم عند ابن اإلماـ فد٥بم حٌب 
أكصلهم جبل الرعا فما شعر أصحاب ابن اإلماـ كىم ُب ا٤براكز مواجهْب العدك إال كالقـو 

من كراء ظهورىم فاهنزموا ىزٲبة كبّبة، كاستشهد منهم زىاء عشرين رجبلن كاحتزت 



سهم، كأراد ابن اإلماـ الغارة إليهم بنفسو فما كصلت غارتو إال كقد قضي األمر ككقع رؤك 
ا٣براب كالنهب ُب جبل الرعا، ككانت قضية كبّبة امتحن فيها آّاىدكف، ٍب رجع ابن 

 اإلماـ إٔب بِب ذؤيب كبقي فيها مدة.

 ]رجوع علي ابن اإلماـ إٔب عند كالده إٔب كادعة[
ا عليو إٔب بِب ذؤيب ٧باطان متكاثفة كجاءكا من طريقْب فتأخر عنهم كذلك أف الَبؾ ٝبعو 

إٔب جانب ا٤بشرؽ من ببلد بِب غرباف كتردد أيامان كغزا إٔب خوالف كغنم بقران كغنمان، ككاف 
ا٤ببلـز لو ُب ىذه ا٢بركب كلها السيد الفاضل العبلمة ٝباؿ الدين علي بن إبراىيم ا٢بيدا٘ب 

تو، ك٤با تعب من الفيش كقل الناصر كا٤بدد عاد إٔب اإلماـ إٔب ببلد كٝباعة من إخوتو كقراب
كادعة، ككاف بقاء اإلماـ ُب بِب ذؤيب كما يليها سنتْب من شهر رمضاف سنة أربع عشرة 

ـ[، كٝبعنا 1607ـ[إٔب شهر رجب سنة ستة عشرة كألف ]اكتوبر 1606كألف ]يناير 
  بو لقصد اجتماع الفائدة. انتهى.ىذه با٤بعُب من ركاية السيد ا٤بذكور نفع اهلل

 ]أخبار اإلماـ ُب كادعة[
رجعنا إٔب أخبار اإلماـ عليو السبلـ ُب كادعة، ٍب انعقد الصلح على خركج ا٤بذكور أعِب 

األمّب حسن ٗبن معو من العجم كغّبىم إٔب ظفار، ٍب ترفق العجم يتصلوف بأصحأّم كىو 
أثقالو من اإلماـ عليو السبلـ فطلبها اإلماـ  ينحدر إٔب ا١بوؼ كطلب ٝباالن كثّبة ٙبمل

عليو السبلـ فحصلت على مشقة للمشاؽ كقلتها ُب الببلد، ككاف الوقت أياـ صرٙب العنب 
كىو ٜبرة كادعة كىم معظم أىل ا١بهاد فاغتنم ا٤بذكوركف الصلح كبادركا إٔب صرٙب أعنأّم، 

ار ا٤بتصلة بوادعة كبينو كبْب دماج ككاف اإلماـ عليو السبلـ ُب قرية ا٢بسفة من ببلد خي
ثبلثة أمياؿ أك أكثر، ككاف ا٤بتطوعة من ا٤بهاجرين قليبلن أيضان لتفرقهم ُب ا٤براتب فأخرب٘ب 
الوالد رٞبو اهلل تعأب قاؿ: خرجت أنا كالصنو مطهر بن ا٤بهدم كفبلف من قرابتو من عند 

اـ عليو السبلـ، فلما قربت من اإلماـ عليو السبلـ كبقي الصنو علي بن ا٤بهدم عند اإلم
[ ُب ذلك 286جدار عنب بْب يدم البلد كرأيت فيها ظبلن فاتكيت أنا كرفيقي لنناـ ]ؽ/



الظل كُب موضع آخر عربنا على ما ٫بن عليو ٠بعنا حوافر ا٣بيل كقلقلة ١بامها كا٢بديد 
كبْب اإلماـ  كرقاعات الرجاؿ، كقاؿ مقسمان: ما رجعنا إٔب سبلحنا إال كأكؿ ا٣بيل بيننا

عليو السبلـ كقد غدر ىذا األمّب الشقي، ككاف أكؿ ا٣بيل يغتنم الفتك باإلماـ عليو 
السبلـ كال غرض ٥بم غّبه فإهنم لو أرادكا ألخذكا من ىو خارج البلد حٌب ال يَبكوف أحدان، 

قاؿ: فملنا إٔب آكاـ صغار كأخذنا نرجم ا٣بيل، قاؿ: فرأيت اإلماـ يرمي كينتمي كيعرؼ 
نفسو، كمن عنده كذلك يدافعوف صاحب البندؽ بالبندؽ كغّبىا يرجم كيضرب، كلقد  

 كاف

صاحب الطاسة ابن مطهر من األىنـو يدافع بيد عن الطاسة ال يأخذكهنا كيضرب 
باألخرل حٌب قتل رٞبو اهلل، كُب كل كقت كجنود ا٢بق تكثر الغارات تتصل من كادعة 

وف كركنوا إٔب الفرار ككلوا األدبار بعد القتاؿ الشديد كغّبىم من ا٤براتب، ٍب اهنـز الظا٤ب
كالدفاع الذم ال عليو مزيد، كاسشتهد ٝباعة، كمن الظا٤بْب الكثّب، كذكر كثّبكف نفوسهم 
ُب ذلك ا٤بقاـ كالسيد ا٢برب ٝباؿ الدين علي بن صبلح العبإب كغّبه من الفقهاء القاضي 

ؿ كابن عمو القاضي العآب علي بن أٞبد كغّبىم، العبلمة ا٥بادم بن عبد اهلل بن أيب الرجا
فبل زالوا عليهم حٌب خيموا عليهم ُب دماج كأمسوا عليهم، ككاف قد اقتطع منهم سبعة 

أنفار ُب بيت من بيوت األعناب فأنز٥بم آّاىدكف على حكم اإلماـ فوجد فيهم من عرؼ 
ا٤بتقدـ ذكره ُب مسور ا٤بنتاب فأمر أنو القاتل للسيد العبلمة الشهيد أٞبد بن ٧بمد احملرايب 

اإلماـ بضرب عنقو، قاؿ: فكاف الذم أمره بقتلهم ٓب يسارع فقطع ىذا الشقي الرباط 
ككثب جداران كأراد النجا كالعدك قريب، قاؿ فرأيت اإلماـ عليو السبلـ قد امتشق السيف 

م من عنده، ٍب إنو كضربو ُب ا٥بواء فقطعو نصفْب، ٍب طعن آخر با١بنبية كقاؿ دكنكم فقتله
عليو السبلـ عرؼ شرارة الناس كقل صربىم فجرل ا٣بطاب مرة أخرل على طلوعهم ٟبر 

كاجتماعهم ٗبن فيو من العجم كالعرب كىم كثّبكف، ك٤با صار إليهم كاتفق ما تقدـ من 
خبلؼ عبد الرحيم عليهم اهنزموا من ٟبر، ٍب تقدـ موالنا اإلماـ عليو السبلـ إٔب دماج 



كما تقدـ، ك٤با استقر اإلماـ عليو السبلـ ُب ٟبر كجهز السرايا إٔب جهات شظب   فهدمو
 كببلد البوف، ككما تقدـ من إمداد ا٢باج مشس

الدين رٞبو اهلل بالشيخ عبد اهلل الطّب كمن معو من ببلد حاشد كبكيل، قاؿ القاضي 
منو أيضان شفاىان [٩با نقلتو من خطو بلفظو ك٠بعتو 287العبلمة أٞبد بن سعد الدين ]ؽ/

كقد ذكر كثّبان من كرامات اإلماـ عليو السبلـ فقاؿ: من ذلك ما أخرب٘ب كالدم رٞبو اهلل 
أنو كاف مع اإلماـ عليو السبلـ ُب جهة الظاىر ككاف ا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض 

ماـ عليو رضواف اهلل عليو مقاببلن لدركيش بينهم كبْب اإلماـ عليو السبلـ ٫بو بريد، ككاف اإل
السبلـ مشفقان على ا٢باج كأصحابو فأرسل اإلماـ عليو السبلـ بريدان بباركت كرصاص 

كذلك ُب أكؿ كقت ا٤بغرب فخرج الربيد إٔب خارج البلد كرجع كقاؿ: أخرب٘ب رجل أف ا٢باج 
احَبب ىو كالظلمة كىزمهم كقتل منهم قتبلن كثّبان، فأمره اإلماـ بالعـز فلبثوا إٔب الوقت 

م ٲبكن فيو كصوؿ الرسوؿ ككصل ا٤ببشركف ٱبربكف ٗبا أخرب بو، كأهنا كقعت ا٥بزٲبة ُب الذ
الظلمة كالقتل ُب أكؿ ا٤بغرب تلك الليلة ُب الوقت الذم أخرب فيو ذلك الرجل بعينو 

فسبحاف القادر على ما يشاء، كأخرب٘ب عافاه اهلل على جهة التظنن أف القصة كانت ُب 
ه كإال فالقضايا الٍب ٓب تكتب أضعاؼ كما تكرر أف ا٤بذكور فيما دماج فذكرناىا عند ذكر 

 ٓب يذكر كما قاؿ حي موالنا السيد العبلمة أٞبد بن ٧بمد: كنسبة قطرة من مطرة.

كلنعد إٔب أخبار شهارة احملركسة باهلل قد ذكرنا استيبلء العجم عليها، ٍب إهنم جعلوىا 
ا٤بعافا كفيها رتبة خاصة آغا من العجم كشيخ من كببلدىا بنظر األمّب عبد اهلل بن ٰبٓب بن 

العرب من الكلبيْب يسمى الشيخ ناصر األبيض، كآخراف من مشائخ حاشد كبكيل، 
كانضموا إليهم ٫بوان من مائٍب نفر ٢بفظها كعمركىا كأصلحوا ا٤بدرج الكبّب ا٤بشهور بباب 

باب النصر، كُب باب  النصر كعمركىا عمارة ٧بكمة كجعلوا فيها دكران دار العقبة كُب
الفتوح كُب السر، كداران من غّب عمائر سعداف كالناصرة كاحملطة كالنافر كقوكىم بالشحنة 

الكثّبة، ككاف ُب ا٥بجر األمّب إبراىيم بن عبد اهلل بن ا٤بعافا ُب ٧بطة عربان كعجمان، كاألمّب 



من احملطة إٔب ٪بد بِب  عبد اهلل ُب السودة، ٍب إنو طلع األمّب إبراىيم من ا٥بجر ٗبن معو
ٞبزة كما تقدـ، فلما قاـ عبد الرحيم كأرسل صنوه مطهر بن عبد الرٞبن إٔب أبرؽ ظليمة 
كامتدت يده حٌب ملك إٔب بيت ابن عبلء ، ٍب أرسل من حاصر شهارة احملركسة باهلل من 
و عسكر عبد الرحيم كىو مع ذلك يكاتب اإلماـ كينصر لو كٱبطب كيعتمده، كاإلماـ علي

السبلـ يكاتب الناس بإجابتو كيأمرىم ٗبواصلتو مع بعض االحَباز من مكائده حٌب ا٫بازت 
السودة كشهارة كطاؿ ا٢بصار عليهما، فراسل ابن ا٤بعافا اإلماـ عليو السبلـ خفية أنو 

الذم يتؤب حصار شهارة كيعود إليو ٨بافة من عبد الرحيم كالعواقب فإف عبد الرحيم كاف 
رت بابن ا٤بعافا ليكوف كيكوف من ا٤بثلة الٍب ال يفعلها إال ىو، ٍب إهنم يتحدث لئن ظف

كاجهوه األىنـو كأىل احملبة خافوا من عبد الرحيم أنو إذا ملك شهارة أذ٥بم كاستؤب 
عليهم، ٍب ٱبرج على اإلماـ عليو السبلـ كما كاف منو سابقان كال حقان، كاإلماـ عليو السبلـ 

 ق بو.عارؼ ٗبكره كال ىو كاث

 ]تسليم شهارة كأسر األمّب إبراىيم بن ا٤بعافا[
أخرب٘ب القاضي العآب علي بن أٞبد بن أيب الرجاؿ رٞبو اهلل أنو ٠بع اإلماـ عليو السبلـ 

يكرب عبد الرحيم عند السامعْب كيفخم أمره، قاؿ: فقلت لو على سبيل كبلـ اإلدالؿ: يا 
ىذا أكثرت من تعظيم ىذا ا٤بغركر ثق باهلل سبحانو، قاؿ فرأيتو عليو السبلـ ٰبرؾ رأسو 

ما ذكرت كالثقة باهلل كإ٭با أردنا تشديد من يرل عظمتو فتخلص مواالهتم أك  كيقوؿ: ىو ك
كما قاؿ، كاألمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا مضمر أ٭با ذلك منو هتوين على من ُب شهارة كٛبهيد 
٤با يرجوه من خبلصهم ٗبا ٯبتمع لو من عند سناف ال رٞبو اهلل من ا١بيوش ا٤بتظافرة ليفرج 

ذه األسباب أف اإلماـ عليو السبلـ بعث ٝباعة من األعياف ٤بعاكنة عن شهارة، فاتفق ٥ب
األمّب مطهر بن عبد الرٞبن كأرسل كاليان إٔب ببلد عذر، ٍب كاف من ا٤بشائخ بِب كىاف 

٨بالفة لئلماـ عليو السبلـ كفيهم لو كراىة إال الشيخ ٝباؿ الدين علي بن كىاف ككالده فقد 
بحانو، كأسر الشيخ كىاف بن علي مع موالنا ا٢بسن رٞبة تقدـ أهنم جاىدكا كنصحوا هلل س



اهلل عليو كٞبلو العجم مع اإلماـ إٔب الرـك فأرسل اإلماـ عليو السبلـ كلده آّاىد السيد 
الكامل ا٤بلك العادؿ ا٢بسن بن أمّب ا٤بؤمنْب قدس اهلل ركحو، ككاف ُب عنفواف الشباب 

ا٤بسمى الصرارة فأخذه عليهم، ٍب ىدمو  كضم إليو من أمكن فتقدـ إٔب حصن ابن كىاف
فهو إٔب اآلف خراب، كىذا ا٣براب غّب األكؿ، فإف األكؿ ٣ببلؼ من الشيخ ٦بلي فقط، 
كىذا اآلخر كاف منو كمن الشيخ قاسم بن صبلح، ٍب تقدـ فأخذ ٝبيمة السخدا ككاف 

 فيها رتبة للعجم ٧باصركف من جنود عبد الرحيم فأخذىا كتقدـ اإلماـ

السبلـ ُب األثر، ككاف اإلماـ عليو السبلـ ُب ذيبْب فإنو تقدـ إليو كبقي ٫بوان من عليو 
عشرين يومان كقد ا٫باز ابن ا٤بعافا ُب شهارة ُب ٝبيع العجم الذين معو فكاف سبب سرعة 

[ حٌب 289أخذىا ألنو اجتمع على شحنتها أىلها كمن انضاؼ إليهم مع ابن ا٤بعافا ]ؽ/
ـو الدكاب، كبلغت األكقية ا٤بلح ثبلثة كبار، كاإلماـ عليو السبلـ لقد أكلوا الكبلب ك٢ب

يَبدد ُب حواز األىنـو كا٣بطاب بينو كبينهم حٌب تسلم من فيها ُب شهر شعباف من عاـ 
ـ[ كما ذكره السيد عيسى، ككاف حصارىا أكثر من 1606ٟبس عشرة كألف ]ديسمرب 

ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم رٞبو اهلل أنو  سنة ككانت أياـ ا٣بريف، فأخرب٘ب الوالد السيد
رأل كثّبان من العجم كمعهم بقية من ٢بم الكبلب يأكلوهنا كقد تغّبت صورهتم إٔب الغاية 
كأف ا٣بمور باقية فأمرىم اإلماـ عليو السبلـ بإراقتها، قاؿ: فأراقوىا ظاىران حٌب لقد ٠بعوا 

ماـ ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞبزة عليو ١بريها حسان، كاإلماـ عليو السبلـ يتمثل بقوؿ اإل
 السبلـ:

 ال نعرؼ ا٣بمر إال حْب هنرقها .... كال الفواحس إال حْب ننفيها
 

قاؿ: كأمن من كاف فيها كسرحهم إٔب مأمنهم إال األمّب إبراىيم بن ا٤بعافا فجعلو ُب أيدم 
ارة من الشعر قوؿ أىل شهارة ُب االعتقاؿ كتشدد عليهم ُب حفظو، ك٩با قيل ُب فتح شه

 السيد العبلمة البحر الفهامة علي بن صبلح العبإب رٞبو اهلل:



 ىنيئان ّٔذا الفتح يا ابن ٧بمد .... كٞبدان ٤بن أكالؾ سؤٕب كمقصدم
 

 على بعد عهد ُب الزماف كموعدان .... كبعد إياس من كٕب كمعتدم
 

 تح عن يدكثبت إٔب العليا بصدؽ عزٲبة .... فنلت الثناء كالنصر كالف

 كراـ ٝبيع الناس صدؾ دكهنا .... فلم تستمع أقوا٥بم ُب الَبدد
 ككاف جواب الكل منك عليهم .... دعو٘ب أل٘ب با٢بوادث مرتدم

 كقلت ٥بم باألمس كلمة جاـز .... فبل تيأسوا قد ٰبدث اهلل ُب غد
 على أنِب فيما مضى كنت راجيان .... لنيلك ىذا ُب مغيب كمشهد

 ا٢بق إنو .... ٯبيب دعاء العآب ا٤بتهجد كصدؽ ريب قولك
 سقى ا١ببل ا٤بسطور جنيب شهارة .... شآبيب جود مصلح غّب مفسد

 لقد جاءىم نيل ا٤بُب يـو جاءىم .... غياث الورل كرد ٥بم أم مورد
 إماـ ىدل منَّ اإللو لنا بو .... نفى كل ذم جور كذل مذىب ردم

 العآب الفياض من آؿ أٞبدىو القاسم ا٤بنصور من آؿ حيدر .... ىو 
 نشأ ُب التقى كالفضل كالعلم كالنهى .... كأغُب اليتامى من ندل كفو الندم

 ٥بن ٝبيع العا٤بْب ظهوره .... على رغم قـو من آعاد كحسد
 [290]ؽ/

 ىو ا٢بجة الكربل على أىل عصره .... حليف الوفاء كالصدؽ ُب كل موعد
 دان قدٲبان خاصْب الَبددأيا سيدم ال تنس ٕب فيك صحبة .... كك 

 فإ٘ب كأكالدم كأىلي ككالدم .... فداؾ من األسواء ما مكلت يدم
 ٕبقك كالسبطْب منك كصحبٍب .... أغثِب فإ٘ب ىاىنا كا٤بقيد

 كحق سليل منك ُب ا٢ببس موثق .... كآخر ُب ٕبر العدا متجلد



 كبادر بواؿ للببلد معجبلن .... كال تَبكِب كالبعّب ا٤بقيد
 ت ُب ا٤باضي على الضر صابران .... رجاء رضى الواحد ا٤بتفردلقد كن

 كبعد زكاؿ ا٣بوؼ إ٘ب لعاطش .... إٔب الشراب من حوض لديك مصمد
 بقيت بقاء الدىر يا غوث عصره .... كىذا دعاء للربية عن يد

 ]أكضاع شهارة[
 العنب قاؿ ككاف الطعاـ قليل الوجود مرتفع السعر، قاؿ: ما كاف غالب قوت الناس إال

حٌب أنو كصل لئلماـ عليو السبلـ جفنة ٩بلوءة ٢بيحان كنشوفان من حق األىنـو من بعض 
ا٣بواص، قاؿ: كبنا من ا٢باجة إليو ما شاء اهلل، فلما رآه اإلماـ عليو السبلـ قاؿ ٤بن عنده 

ما معناه: يا قـو ىاىنا بقية ىرر من سناجيب العجم قد تلفت من ا١بوع، كال تأكل 
أذنوف نفرؽ ىذه ٥با؟ فقلنا: ا٣بّب فيما رأيت، فقاؿ عليو السبلـ: أعينو٘ب بأف العنب ت

يقبض كل كاحد منكم كاحدة حتىبل هتلك بعضها بعضان كقد ىي ضعيفة ففعلنا كجعل 
يقسم ذلك فيها، كأمسينا من غّب شيء إال العنب، قاؿ: كخرج بنا إٔب جانب ا٤بيداف كإذا 

شر ُب ا٤بسارحة كقد دبر أمران كإخوتو أمران، كأراد اهلل باألمّب مطهر بن عبد الرٞبن يع
سبحانو غّب ما دبركه، كذلك أف عبد الرحيم مشدد عليو ُب لـز شهارة كال يتعداىا كعْب 
حصار السودة على آخرين كأف ٰبفظ شهارة ال تكوف لئلماـ عليو السبلـ كىو مضمر ُب 

د عرؼ حاؿ أخيو فأخذ ُب تقويتو اإلماـ عليو السبلـ كُب صنوه السوء، كمطهر ىذا ق
كيكاتب الَبؾ سران أهنم إذا جعلوا لو شهارة كببلد الشرؼ كسنجقان كاف منهم كىم يعدكنو 
حٌب خاؼ منهم ال يغدركف بو قبل أف يستوثق فأرسل ٝبهور عسكره إٔب بيت ابن عبلء 

طريق  ٲبنع اتصا٥بم بشظب، كخاؼ أيضان من أخيو لكثرة العيوف عليو فأرسل من ٰبرس
حجة ٨بافة أف يغزكه منها فما بقي معو من يكمل من حصار شهارة فكانت ىذه 

األسباب من ا٤بعْب لئلماـ عليو السبلـ على حصوؿ شهارة مع ثقتو باهلل سبحانو، كلقد 
 [ كسى كبشّب كىو إذ291أخرب الثقات من أصحابو عليو السبلـ ]ؽ/



قاؿ: عمركىا لنا إف شاء اهلل حٌب أف بعض ذاؾ ُب برط ٤با أعلموه ٗبا عمر فيو الظا٤بوف ك 
أصحابو كاف يهزأ استبعادان كبعضهم أخذ خطان ُب بعض دكرىا فلما استعاد شهارة عليو 
السبلـ كصار فيها خاؼ األمّب مطهر من أخيو كأنو ال يهملو لعدـ حفظها من اإلماـ 

ا أعظم مقصدىم كعرؼ أف الَبؾ ال يوفوف لو ٗبا شرطوه كقد أخذت شهارة كمن فيها فإهن
٢بفظها كاستنقاذ من فيها من األمراء صار إٔب ا٤بسارحة، كأرسل ١بميع عسكره خواًب أمارة 
ُب ترؾ القتاؿ كتعطيلها للَبؾ ككصو٥بم إليو ٰبفظ نفسو من ا١بميع، كأقرب من يرجو نفعو 

ُب السودة كالٱباؼ ضره اإلماـ عليو السبلـ، قاؿ ك٤با رأينا التعاشّب ُب ا٤بسارحة كاألخرل 
كقد اتصل ابن ا٤بعافا كا١بنود السلطانية بالسودة حٌب لقد صكت ا٤بسامع تعاشّبىم كما 

عند اإلماـ عليو السبلـ بالكثّب ألف القبائل تفرقوا لعدـ كجود ما يأكلوف بعد دخوؿ 
 شهارة كال فيها شيء كما تقدـ.

إٔب السودة كنواحيها قاؿ الوالد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم: فتقدمت إليو كىو ينظر 
كيسمع ما تقدـ، كقلت لو: يا سبحاف اهلل تسكن كتستقر على ىذا ا٢باؿ كىذه شهارة ما 

فيها قوت ليلة كاحدة لئن أقبل العدك ليأخذىا من أيدينا كما ذا نفعل فسر بنا على ىذا 
ىو الذم ُب ا٤بسارحة إف ىو منا كصلنا ككذا، كإف ىو علينا ناجزناه ككذا، قاؿ: فقاؿ ك 

ضاحك: ال ٚبف كأقسم باهلل ما يدخلها الظا٤بوف بعدىا أبدان، كأخرب٘ب رٞبو اهلل أيضان أف 
اإلماـ عليو السبلـ ُب ىذه أك كىو ُب ا٤بدائر من ظليمة كقد ٠بعت ما تقدـ من العجم 
كتعظيمهم لوصوؿ األمّب دركيش ا٤بشهور من أمرائهم فكتب ُب قرطاس شيئان كتركو ُب 

  مكاف غّب ٦بلسو األكؿ فقرأناه، أك قاؿ اقرأكه فإذا ىو قولو:الدكاة كقاـ إٔب
 إف النواصب من شقاكة جدىم .... نصركا العلوج كأىل كل قبيح

 طاح ا٣بباث كطاح من كاالىم .... النازلوف بساحة ا٤بنطيح
 القائلْب لغّبىم موالىم .... كىو ا٢بقيق بقو٥بم حي حي حي

 



حي حي حي التعريض بأمّبىم دركيش ا٤بذكور كا٤بنطيح  أراد اإلماـ عليو السبلـ بقولو:
 قرية غريب السودة نزؿ فيها ٧باطهم.

قاؿ السيد عيسى: إف األمّب دركيش ال رٞبو اهلل كجهو سناف لعنو اهلل أياـ فتح شهارة 
 [األمّب عبد الرحيم.292احملركسة باهلل بعد ىزٲبة أصحاب ]ؽ/

ي: ٓب أر مثل فرح عامة األىنـو بقدـك اإلماـ قاؿ الفقيو الفاضل صبلح بن علي الربيش
 عليو السبلـ إٔب شهارة من ا٣بوؼ من عبد الرحيم كالَبؾ.

كأخرب٘ب القاضي العآب ٝباؿ الدين علي بن أٞبد بن أيب الرجاؿ رٞبو اهلل قاؿ: إف اإلماـ 
٫بوان من  ٝبع مشائخ األىنـو كقاؿ: ٫بتاج ما فتح اهلل طعامان ٤بن ٰبفظ شهارة، قاؿ: ففرقوا

ثبلثْب زبديان من الناس من يسلم ا٤بد حٌب اجتمع ككنت الرسوؿ ٥با فاجتمع إٔب شهارة 
ذلك القدر أك دكنو فجعلو قوتان ٤بن حفظها كتأكد عليهم ٕبفظ ابن ا٤بعافا كىو طامع ُب 
حفظو ليستخرج بو كلده من كوكباف كما تقدـ، فإف ابن ا٤بعافا عند الَبؾ ٗبكاف، ٍب خرج 

ليمة ككٔب عليها كأقاـ ا٤براتب ٕبفظ األطراؼ ٩بن ُب السودة، كككل حرب ابن ا٤بعافا إٔب ظ
إٔب األمّب عبد الرحيم، كأبقى كلده ا٢بسن رٞبو اهلل ُب ظليمة كجعل الببلد إليو كقواه كعاد 
كادعة كىو مع ذلك ٯبهز السرايا إٔب الشاـ كا٤بشارؽ كا٢بيمة كجهات اليمن كما سيأٌب إف 

تعأب، كبقي ُب كادعة ].........[ كبلغو أف بعض أىل شهارة كغّبىم ٩بن صانع  شاء اهلل
األمّب ابن ا٤بعافا أعملوا ُب إطبلؽ األمّب إبراىيم فأخرجوه من شهارة على صفة فصاح 

األكلياء ٩بن ُب شهارة ٗبثل ذلك، ٍب إف أىل الببلد من األىنـو كعظم عليهم فأخفاه الذين 
بعض أكدية شهارة ٩با يلي كادم العق كغارب رجح، فأغار اإلماـ عاملوا ُب خركجو ُب 

عليو السبلـ مبادران إٔب استدراؾ ذلك فوصل إٔب صور من أعماؿ شهارة الفيش كصح لو 
ٙبقيق الواقع كبشره بعض ا٣بواص أف الرجل ٧بفوظ كأنو ال يكشف أحد فأظهر اإلماـ 

أحد، فقد أنتم تفرقوا يا أصحاب عليو السبلـ أف ىذا الرجل ىرب بنفسو من غّب عمل 



كأمر الناس بالتفتيش ُب تلك األكدية كالشواىق على أنو ال يعرؼ لو خربان كمعو ا٢بقيقة 
 كإ٭با أراد اإلماـ عليو

السبلـ بالتورية إبقاء على ما ىذا فعلو، ك٤با رأل من الصبلح العاـ كعهد إٔب ا٤بفتشْب أهنم 
ذه كطلع بو شهارة كاستقر ُب ا٥بجر أيامان كُب غّبه إذا كجدكه عظموه كذا، فلما كجدكه أخ

، ك٤با عرؼ أىل شهارة كفيهم أىل النصيحة كفيهم ا٤بتهم شق عليو اسم  من ببلد األىنـو
العيب فقتلوا من الرسم كاحدان عن رأم الفقيو علي الشهارم كأمره كىو ابن عمو يسمى 

 منصور بن سعيد كعادت أمورىم إٔب السداد.

 مة ُب النهضة الثانية[]أخبار ا٢بي
[ فصل: كأما أخبار ا٢بيمة ُب النهضة األخرل كقد تقدـ طرؼ ُب مصّب مسار 293]ؽ/

كأىلو كحلفائهم من الزيدية كالشافعية إٔب مواالة جانب ا٢بق كأهنم استنجدكا القاضي ٝباؿ 
 الدين علي بن يوسف رٞبة اهلل عليو ٤با خافوا من الباطنية لدخوؿ كإحن بينهم يطوؿ

شرحها، كأف العجم أمدكىم ٗبواد كجنود كثّبة، ٍب أرسلوا النقيب الشقي سعداف العبدٕب 
الزىّبم لعنو اهلل ٗبحطة ىائلة، ككاف قد تقدـ قبلو ٧باط كثّبة كما تقدـ على مسار ٝبل 
من العرب كالعجم من جنود صنعاء ككوكباف حٌب من يافع ككاف أىل حصن مسار ليسوا 

الزيدية مع القاضي ٫بو من ثبلثْب نفران كقد يزيد كينقص ا٣باصة من  بالكثّب، كا٣بواص من
ا٤ببلزمْب كتأٌب إليهم عند الشدائد غوائر من بلد ثلث الزيدية كمن إليهم من الشافعية كمن 

جهات حصباف كمثل عر حجاج كعراس مواضع فيها بشر من ا٣بلق، ك٤با كصل الشقي 
كاف مقبوالن عليهم عند سناف لعنهم اهلل تعأب، تكلم على أمراء العجم كالعرب كتوعدىم ك 

كال كبلـ ٥بم معو كقاؿ: أتلفتم خزائن السلطنة على دائر غنم كأخذ ٰبفر ا٢بصن كاحملطة 
ا٤بخذكلة ُب عربم سهاـ موضعان مقاببلن للدائر ا٢بطب ا٤بعركؼ كىو يراه كغّبه سهبلن كقد 

ي ارتفع ألف الطريق إليو من أسفل كاحملطة تأملتو فهو يرل من بعيد سهبلن فإذا قرب منو الرائ
مقابلة لو، فعبأ احملاط للحمل كقد أرعد كأبرؽ كأمر با٢بملة من ٝبيع جوانب ا٢بصن 



كا٤براتب، ككاف القاضي ٝباؿ الدين رٞبة اهلل عليو قد قسم من عنده من ا٣بواص مع أىل 
لنا كإف علينا كما أخرب٘ب  الببلد ٢بفظ مواضع معركفة، كٱبافها كقاؿ ٥بم: كونوا مكانكم إف

الوالد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم رٞبو اهلل كإخوتو كبنو عمو كذلك كأهنم رأكا سرعاف 
عسكر الظا٤بْب يتعلقوف بالسور كيقبضوف الزرب باأليدم كيكادكف ٰبملوف الدائر كقد 

 م.صب عليهم آّاىدكف الرصاص كا٢بجارة ككادكا يتكادموف باألفواه من شدة التبلح

 ]قتل األمّب سعداف[
قاؿ رٞبو اهلل: ككنا أيأس ما كنا نرجوا كإذا ٔبموع تقهقر كال يلوم أحد على أحد حٌب 
انكفوا راجعْب كخرج من خرج من آّاىدين أخذكا رؤكسان ٩بن قتل على الدائر فما كاف 

ْب شر [ ال رٞبو اهلل ككفى اهلل ا٤بؤمن294بأسرع من كصوؿ ا٣برب بقتل اللعْب سعداف ]ؽ/
القتاؿ كشره، كاختلفت الركايات ُب قتلو فظهر لنا أف الذم رماه الشريف ٧بمد الكشرم 

من أعماؿ حضور فإنو أمدحو بذلك حاؿ الواقعة ككاف ىذا الشريف ٧بمد ُب ديواف 
العجم كمبلزمي سعداف فقطعوا جامكيتو لبعض األسباب فلحق با٢بماطي، كاشتهر أنو 

 التبعة. قاتلو كىرب إٔب مكة من خوؼ
كأما ركاية الوالد علي بن ا٤بهدم كابن عمو السيد ناصر بن أٞبد فقاال: إف قاتلو الفقيو عبد 

 اهلل من فقهاء عياف حراز، كجعل الذكر للشريف خوفان من العواقب.
كأما ٝبهور الباطنية من ٮبداف فإهنم ٲبتدحوف أف قاتلو فبلف منهم عن أمر أمّبىم ألنو 

خافوا ال يأخذ ا٢بصن عنوة ُب حرب كاحدة كليلة كاحدة فيهلك تكلم عليو كعليهم ك 
، كقتل معو عآب من جنود -كاهلل أعلم أم ذلك كاف -سناف ال رٞبو اهلل أمّبىم كأنو اغتالو

العجم، ك٤با أىلكو اهلل اضطربت جنود الظا٤بْب كذلوا كتوقى جانب ا٢بق فوصل من العجم 
 تقدـ، كطاؿ ا٢برب على مسار مدة. مددان كزير الباشا سناف ذك الفقار كما

ك٩با أخرب٘ب الشيخ صبلح بن مفضل ا٤بعمرم ا٢بيمي قاؿ: إهنم ٠بعوا ا٢برب على مسار 
كىو ُب جانب بِب مهلهل ُب ا٢بيمة على مسافة الربيد ا٤بسرع كأنو كمن معو ضيف عند 



ن درة رٞبو صديق فتغدكا كعزموا فيها اتصلوا با٢بدب يريدكف القاضي ٧بمد بن عبد اهلل ب
اهلل كإذا برجل ال يعرفونو كال رأكه بعدىا يقوؿ: قتل سعداف ٍب غاب، قاؿ: ك٤با كصلنا إٔب 
القاضي أخربناه فلما كاف أكؿ ا٤بغرب من الليل طلعت النار ُب مسار كغّبه كانتشر ذلك 

واضع كعجبنا من ا٤بخرب لنا، فقاؿ القاضي: اهلل أعلم إنو من ا١بن، ٍب إف الباطنية دخلوا م
 من صعفاف فدافعهم آّاىدكف ككقعت قضايا حٌب اتصلوا بببلد صعفاف.

 ]ا٢برب على مسار[
كأغار القاضي كأىل مسار ككقعت حركب ُب صعفاف ُب أكمة خليفة كغزا القاضي بعض 
مشائخ صعفاف من موضع يسمى ا٤بغارب ككاف ا٠بو الشيخ مشساف، ككاف ٩بن يكره ا٢بق 

سار كطريق أكثر الغارات منها، فشق ذلك على القاضي كعلى فقتلو كأباح بلده كمدد م
أىل مسار ٍب احتالوا بدخوؿ ا٤بعاجلة من حوإب ا٢بصن احملركس فشق ذلك أيضان، كخاؼ 

القاضي ٝباؿ الدين رٞبو اهلل تعأب كأىل ا٢بصن من الغدر كا٤بلل كقد تكاثر عليهم 
فة كأخبار كفيها عربة، قاؿ: ٍب إهنم [ىذه أشعار ٞبينية فيها طرا295ا٢بصار، ك٥بم ُب ]ؽ/

طمعوا ُب مواالة األمّب احملرـك عبد الرحيم لئلماـ عليو السبلـ كقد بلغهم عنو مقاؿ فراسلوه 
فلم يصح ٥بم ذلك كخفي عليهم حاؿ اإلماـ عليو السبلـ فاتفق رأيهم يعِب أىل مسار 

إٔب األمّب أٞبد بن كالقاضي ٝباؿ الدين على ا٣بطاب بتسليم ا٢بصن كجعلوا ا٣بطاب 
٧بمد بن مشس الدين على يد النائب على عسكره ُب احملطة ا٤بخذكلة النقيب حفظ الدين 

قاعة كشرطوا شركطان التزمها ٥بم األمّب ا٤بذكور علي سناف ال رٞبو اهلل كىو أف القاضي 
كالذين معو من أصحابو حيث كانوا ٱبرجوف ُب سبلحهم كما ىو ٥بم إٔب مأمنهم، كأف 

ىل مسار ا١بربية من ٝبيع ا٤بطالب كعليهم قدر من العسكر للخدمة مع السلطنة أل
كسبارىم من السلطنة كأف ا٢بصن ال يدخلو الباطنية كدعاهتم بل يكوف بيد السلطنة، ككاف 

الشريف الفاضل ا٢بسْب بن أيب القاسم األىدؿ من  -بعد تقارب الشرط با٤بكاتبة-السفّب 



بالفضل كيعتقد فيو الظلمة أيضان، كطلع إٔب سناف ال رٞبو اهلل  أشراؼ هتامة، ككاف معركفان 
 كاستحلفو على ذلك كتأكد، كطلع معو من أىل مسار الشيخ

سعيد بن داكد النجار كصار لو بعد ذلك رئاسة كبّبة على ببلده كغّبىا، ٍب خرج القاضي 
ميل كىم كذلك، قاؿ رٞبو اهلل ليبلن كىو يبكي شفقة على أىل مسار ٤با أسدكا إليو من ا١ب

رٞبو اهلل: كلقد قاؿ ٥بم: خركجنا إف شاء اهلل إٔب ببلد ٥باب إٔب جبل شقركة بلد الشيخ 
الرئيس عبد الرٞبن ا١بعدم فإنو من أىل الرئاسة فإذا رأيتم منهم غدران ا٫بزًب إٔب ا٢بصن 

الشيخ  ككصلنا كيصيبنا ما أصابكم، ك٤با انفصل القاضي رٞبو اهلل كقد اختار أىل مسار
سعيد النجار ٥بم شيخان كما تقدـ كتقدـ مع السيد ا٢بسْب فطلع ا١بنود الظا٤بة كأهنم 

البحر، كمن ٮبداف حراز مع أمّبىم فوؽ ٟبسة آالؼ فأراد أمّب الباطنية الغدر بأىل مسار 
كقد أمر أصحابو يعوثوف ُب قاع مسار كأنو ال يَبؾ أحدان فعظم ذلك على أمّب العجم كىم 

داف كأمر جنود العجم بقتلهم كأخذىم يعِب الباطنية، قاؿ: فسمعنا الصوائح بأمّب ٮب
كا٢بريق فظننا أهنم قد غدركا بأىل مسار كقتلوىم كسبوىم، فأرسل القاضي من حينو من 

أصحابو شيخ البلد من أتاه ٕبقيقة ا٣برب ليومو فحمدنا اهلل على سبلمتهم، ككاف ذلك من 
ىل مسار فإنو لـز األمّب ذا الفقار القياـ ّٔم لكراىة أمّب ٮبداف ٤با الباطنية ٩با أعاف اهلل بو أ

[ٝباؿ الدين رٞبو اهلل 296عارضو ُب أمره، ككاد يفضحو ُب ذمامو، كأما القاضي ]ؽ/
فبقي ُب جبل شقركة ٍب توجو إليو جنود الظا٤بْب كجركا عليو ا٤بدافع الٍب كانت على مسار 

إلماـ عليو السبلـ من برط كما تقدـ، كندـ القاضي كأحربوه شهرين كقد صح لو خركج ا
كأىل مسار على تسليمو غاية، ٍب خرج القاضي ٝباؿ الدين إٔب جهة ا٢بيمة فأجابو أىلها 

 كطلع إٔب جبل تيس كأقاـ ُب

]..........[ كمعو ٝبوع كاسعة من ا٢بيمة كغّبىم كقد تقدـ إٔب ببلد جبل تيس من قبل 
السيد رضي الدين فإنو طمع ُب اإلستيبلء على جبل تيس كُب  األمّب عبد الرحيم مقدمة 

كوكباف ككاف معو ٞباة عبد الرحيم كىم الذين أخذكا احملطة ُب بِب الذكاد كما تقدـ ككاف 



ُب ٧بطة]..........[ كىو يرل القاضي ٝباؿ الدين االٙباد كأف الكل أعواف ُب ا١بهاد كُب 
راد كىو يضمر السوء كيَببص الدائرة، ٍب إف القاضي ا٤بطابقة ٤بوالنا عليو السبلـ على ا٤ب

خافو كانفصل عنو ك٪با من شره فكاف سبب ٪باتو أف سخط عبد الرحيم على رضي الدين 
.  فقتلو بعد ذلك لعدـ الفتك بالقاضي أك لزمو كما سيأٌب طرؼ من أحواؿ األمّب احملرـك

 ]كفاة األمّب أٞبد بن ٧بمد أمّب كوكباف[
مات األمّب أٞبد بن ٧بمد كخلف بعده كلده ٧بمد بن أٞبد كبقي سنة ٍب  كُب ىذه األياـ

مات، كخلف كلده إ٠باعيل كاضطربت أمور كوكباف غاية اإلضطراب، ككاف إ٠باعيل ىذا 
صغّب السن حسن التدبّب، كيركل عنو بعض كماؿ فأصيب بأٓب حصر البوؿ كاعتل 

ى قفاه، ك٤با كثرت ا٢بركب على جبل كطالت عليو أيامان، فكاف أكثر أكقاتو مستلقيان عل
تيس أرسل ابن عمو األمّب صبلح بن مطهر بن مشس الدين إٔب الطويلة كعيوف كوكباف ٍب 
كصل إليهم األمّب ذك الفقار كزير سناف ال رٞبو اهلل كاألمّب عبد اهلل بن ا٤بطهر بن اإلماـ 

إذذاؾ ُب حصن يسمى  شرؼ الدين عليو السبلـ كغّبىم، ككاف القاضي الشهيد رٞبو اهلل
ا٥بيبِب من أعماؿ بِب ا٢بليب فراسل األمّب صبلح بن مطهر القاضي ٝباؿ الدين أنو مواؿ 
لئلماـ عليو السبلـ كأنو يعمل ا٢بيلة فيمن عنده من العجم كدبر تدبّبان كما أخرب٘ب الشيخ 

و أٞبد بن علي خضر اآلنسي كمعوضة بن أٞبد السويدم خادـ القاضي ٝباؿ الدين رٞب
اهلل ُب سفره كحضره ككذا خادـ كالده سيدنا يوسف ا٢بماطي رٞبو اهلل على أف القاضي 

كأىل ا٢بيمة يقصدكف ٧بطة الطويلة من جانبهم، كالسيد رضي الدين كأصحاب األمّب عبد 
الرحيم من جانبهم فإذا خرج األمراء لقتا٥بم خلف عليهم األمّب صبلح بن مطهر 

تلوف كيستوٕب على ما عندىم كيصّب ملك كوكباف إليو، [ من خلف ظهورىم فيق297]ؽ/
كيركل أنو استأذف األمّب إ٠باعيل ُب ذلك كأهنم خافوا على حصنهم من كثرة جنود العجم 

ما ركاه من الوحشة عليهم فظهر السر كٓب ٰبفظ األمّب صبلح بن مطهر بن مشس الدين 
 لطمعو ُب تكثّب سواده، كيقاؿ: إنو أفشى سره



ألمّب عبد اهلل بن مطهر فأخذ أمراء العجم حذرىم منو ككذلك العرب الذين ُب ابن عمو ا
ا١بنود الظا٤بة كطلبوه قبل ا٢برب إٔب ٦بلس ٥بم عاـ عند أمّب العجم ليأكل معهم القات 

كقد جعل األمارة بينو كبْب القاضي كالسيد رضي الدين أهنم ٰبملوف مرة كاحدة كقد خاؼ 
ي الدين بطاء كخذالف فسارع القاضي كأصحابو فما شعركا ٩با كقع فحصل من السيد رض

 إال كالبنادؽ كجنود ا٢بق مبلزموف ٥بم حٌب دخلت عليهم الرصاص ا٤بنزؿ الذين ىم فيو.
ككاف أرسل األمراء مع طلبهم إياه من حفظ مكانو من ثقاهتم كعلى أنو إذا صح ٥بم ٠باع 

ثرة أصحابو ككاف ٧بببان إليهم فأراد البنادؽ ضربوا عنقو فسبقهم بالقياـ ككاد ينجو لك
النهوض إٔب بيتو، كاألمراء الذين طلبوه غّب مظهرين الفتك بو ثقة بأف مكانو ٧بفوظ كقد 

جعلوا فيو ٟبسْب نفران من الباشلية عيوف عسكر العجم كٞباهتم، فلما قرب من البيت تلقاه 
ل رٞبو اهلل كاحتزكا رأسو، كيركل العسكر الذين ُب بيتو فواثبوه فقتل ثبلثة أنفار بالسيف كقت

أف قاطع رأسو ابن عمو األمّب الضاؿ عبد اهلل بن مطهر، ٍب كقع القتاؿ كقد اختل أصحابو 
كفشلوا من قتلو كقد قتلوا من العجم كجنودىم ٫بو سبعْب نفران، كصح للقاضي ٝباؿ الدين 

إليهم من عسكر   كالسيد رضي الدين قتلو فا٫بازكا ٗبن معهم كعادكا مواضعهم فا٫بزؿ
كوكباف ٟبسمائة نفر كٟبسوف فارسان كنصركا لئلماـ عليو السبلـ كصار إٔب القاضي ٝباؿ 
الدين من أحب جانبو كإٔب عسكر عبد الرحيم كذلك، كعاد القاضي ٝباؿ الدين كبقي 
ُب موضعو من ا٥بيبِب ٫بو ٟبسة عشر يومان ، ككاف ما تقدـ من خيانة عبد الرحيم كإرادة 

 بالقاضي ٝباؿ الدين رٞبو اهللالفتك 

كبعدىا، ك٤با كصل القاضي ا٢بيمة كتكاثرت جنود العجم على رضي الدين اهنـز كأخذت 
أثقالو ك٩با أخذ فرجيتو ككجد فيها العجم كتابْب من عبد الرحيم كمن أخيو األمّب أٞبد إٔب 

الشقي سناف ال  رضي الدين أف يلـز ا٢بماطي كيغدر بو أك يقتلو، فلما كصل الكتاباف إٔب
رٞبو اهلل أرسل ّٔما إٔب القاضي ٝباؿ الدين رٞبو اهلل لقصد التفرقة بْب أصحاب اإلماـ 

[ كعاد القاضي ا٢بيمة كتردد فيها ٰبامي على أطرافها 298عليو السبلـ كعبد الرحيم ]ؽ/



كاشتغل جنود العجم بعبد الرحيم كجهات القبلة بعد ضبطهم كوكباف كببلده كاستظهارىم  
ما سبق، كقد أظهر األمّب إ٠باعيل الرباءة من ابن عمو ا٤بقتوؿ كأظهر أنو ما أرادكم كإ٭با ك

أراد أف ٲبلك ملكي كيقتلِب كاهلل أعلم أم ذلك كاف، كعاد السيد رضي الدين عند عبد 
انيوا  ًلكى نػيوىٕبّْ بػىٍعضى الظَّاًلًمْبى بػىٍعضنا ٗبىا كى يىٍكًسبيوفى{، الرحيم احملرـك فقتلو كما سبق }كىكىذى

كاحتجو بعدـ الفتك بالقاضي كٛبتد يده على ا٢بيمة كجهاهتا حيث ٓب ٰبصل كوكباف، كُب 
ىذه ا٤بدة تقدـ القاضي ٝباؿ الدين ٗبن أجابو من أىل ا٢بيمة كغّبىم كصحبو من ا٣بيل 
٫بو ثبلثْب فارسان من أصحاب األمّب إ٠باعيل كقليل من العسكر كافتتح ببلد آنس كبقي 

نب بِب سويد ٫بو شهر، كفيها حركب كطرد من فيها من الظا٤بْب، فاتفق بينو كبْب ُب جا
الشيخ أٞبد ا٤ببلحي حركب قتل فيها ٝباعة، ٍب أراد خراب بيت ا٤ببلحي فاستفداه ٗباؿ 
كبقي القاضي مدة ُب ا٢بب من بِب خالد، كفيها ما أخرب٘ب رضواف الَبكي خادـ القاضي 

وة أنو أعطاه ٟبسمائة حرؼ على أنو يسمم القاضي، قاؿ فأريت رٞبو اهلل ُب ا٤بطبخ كالقه
 القاضي ذلك كقلت

لو: أرل أنك تطلب ا٤ببلحي بعد أف تربطِب كتشدد علي حٌب أناظره ففعل القاضي كأرسل 
للمبلحي فلما رآ٘ب على تلك ا٢باؿ ناظر بيِب كبينو فجحدت ذلك فقاؿ: ال عذر من 

على أ٘ب مكره فأخذ منو القاضي للمجاىدين ماالن  ٙبقيق ا٣برب كإال كاف كذا فأخربتو
كأعطا٘ب منو كثّبان اهلل ا٤بستعاف، كانت العجم أحُب كأشفق ُب ىذه على القاضي آّاىد 
من العرب، ٍب إف القاضي رٞبو اهلل بعد أياـ عاد منهزمان من جهات آنس كقد ألبوا عليو، 

ها ككثرة سبارىم كعليقها فثقل على فعاد جهات عانز كنواحي ا٢بجرة كشق بو ا٣بيل كأىل
الناس كخاؼ أف يعوزه إٔب االنفراد كما تقدـ كال ٯبد موضعان ٱببئهم فيو كال منفذان إٔب 

اإلماـ عليو السبلـ كال يكاد يساعدكنو كقد ٱبالفهم أيضان، فراسل إٔب اإلماـ عليو السبلـ 
 كوكباف، فعاد لو ا١بواب كاستأذف عليو أف يصلحهم إٔب صاحب أمرىم األمّب إ٠باعيل إٔب

بتصويب ذلك، فكاتب صاحب كوكباف فأحب ذلك كرآىا من القاضي معركفان كبّبان كال 



علم لو با٢باؿ كال ٔبواب اإلماـ عليو السبلـ، فعاد إٔب جهات ا٢بيمة لينفذ الفرساف من 
أىل كوكباف إٔب صاحب أمرىم كقد تشرط ٥بم كاستوثق ككاف أكثر خوفهم من سناف ال 

 ٞبو اهلل.ر 

 ]مقتل القاضي علي بن يوسف ا٢بماطي[
[ ٝباؿ الدين علي بن يوسف ا٢بماطي 299فصل: كلنذكر صفة استشهاد القاضي ]ؽ/

رٞبة اهلل عليو كذلك أف العجم لعنهم اهلل عظم عليهم حالو فبذلوا العطاء كاألما٘ب ٤بن 
ياطْب اإلنس كا١بن أف يغتالو، ككاف ُب أىل ا٢بيمة من قد ملو كاستثقلو ألمور يلقيها ش

ىذا من أحد الصفْب؛ ألف ألىل ا٢بيمة ينقسموف نصفْب كيتحاربوف لذلك فيما بينهم 
،كمنها كثرة خرجاهتم معو فإنو قل سكونو عن ا٣بركج ّٔم إٔب نواحي جبل تيس حٌب لقد 
ركم أف عدة ٨بارجو إٔب جبل تيس ٫بو من ٟبسة كعشرين ٨برجان، ككاف يضع لكربائهم 

كطعامات تأليفان ٥بم كرجاء لصبلحهم فتمأب عليو قـو من بِب عمرك ٫بو من  إقطاعات
 ، ستة عشر نفران، منهم: الشيخ قاسم ا١برمي لعنو اهلل، كعلي شبيل، كالدريِب كجابر ٧بـر

كعلي بن ناصر كدكتم ا٢باصيب من بِب علي كخفي علي أ٠باء الباقْب ٍب احتازكا ُب حصن 
إٔب سناف لعنو اهلل لبعده عنهم كأنو غافل عن ا٢برب على ا٢بيمة ا١برمي كٓب يقدركا ينفذكا 

ُب تلك األياـ الشتغالو ٕبركب القبلة كعبد الرحيم، فيقاؿ كما ٠بعتو من كثّب من أىل 
ا٢بيمة: أف القاضي رٞبو اهلل كاف قد أقاـ الشيخ قاسم ا١برمي لعنو اهلل مقاـ عمو الشيخ 

يد عامر رٞبو اهلل تعأب فسعى أكلئك با٤بباعدة بينو الشهيد سعيد ا١برمي ا٤بقتوؿ مع الس
كبْب القاضي، كيركل أف كاتب سرىم الفقيو الشاعر ٧بمد بن غفّب ا٢بيمي اآلٌب ذكره 
ككاف كاتبان للسيد عامر ٍب كتب مع القاضي كىو من أىل اللساف كبراعة القلم معركؼ 

ٝباؿ الدين رٞبو اهلل بعطاء بالشر كعدـ الثبات فجعل خطابان ألكلئك على لسن القاضي 
 كشركط على أف يغتالوا



ا١برمي، ٍب ٞبلوا ذلك ا٣بط كىو ال يقرأ كأكقفوه عليو كقالوا: ىذه عطايا سناف ال رٞبو اهلل 
كرعايتو بقتل ىذا الفقيو الذم بسببو ىلكت ا٢بيمة كهنبت نساؤىم ككذا كأنت ال تقبلها 

ى سناف سران على يد الشيخ صاّب بن ىاىو قد بايعنا بقتلك فصدقهم كأخذ يشَبط عل
أٞبد الشهايب، ككاف ُب ذلك الزماف من أعواف العجم كمن ا٤بنظورين كأىل ا٤باؿ كالرئاسة 

كا١برمي كقبائلو بنو عمرك مع ا٤بخبلؼ قبائلو كحلفاؤه، فجعل سناف ال رٞبو اهلل كيفية 
قاتلهم اهلل }كىيػىٍقتػيليوفى العطاء ٤بن يعْب ا٤بذكور على الفتك كمن ٱبرجو بعد ٛباـ القضية 

{ فألزموا الشيخ صاّب بن أٞبد أف  الًَّذينى يىٍأميريكفى بًاٍلًقٍسًط ًمنى النَّاًس فػىبىشٍّْرىيٍم ًبعىذىابو أىلًيمو
يكوف ُب بيتو ليكوف ا٥برب إليو ٍب منو إٔب حضور ]ٍب[ صنعاء ىذا إذآب ٙبصل ا٤ببادرة 

[ 300ائب فاجتمع ٥بذه األسباب ما أملوه ]ؽ/ٗبحطة تفتح ا٢بيمة، كبذلوا للجميع الرغ
 من الغدر كالعداكف قاتلهم اهلل.

قاؿ الوالد السيد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم رٞبو اهلل: ككنت الرسوؿ مع ا٣بيل كأىل  
كوكباف، ك٤با انفصلت من عند القاضي إٔب كوكباف كىو يَبدد ُب جانب بِب يوسف كببلد 

يخ ا١برمي لعنو اهلل صديق، كالقاضي حامل لو على ظاىره القبائل كببلد بِب عمرك كالش
فأطلع على الواقع الشيخ الرئيس آّاىد صبلح بن مفضل ا٤بعمرم كما أخرب٘ب من فيو 

قاؿ: لقيت القاضي إٔب جانب الصيد من أعماؿ بِب عمرك كقلت لو: ا٢بذر ا٢بذر تدخل 
صادؽ، قاؿ كا٤بتحالفوف قد  بيت ا١برمي، فلم يقبل مِب قاؿ: فلزمتو كأقسمت إ٘ب بار

حذركه مِب أ٘ب أريد أفرؽ بينو كبْب ا١برمي كأ٘ب طامع ُب الرئاسة ككذا، قاؿ حٌب قلت لو 
إذ ال بد فتفضل أرسل معي سبلحك كأداتك ككذا من أثقالك فأنا أحق ّٔا، فضحك 
كاستبعد ذلك فعزمت بيٍب مغاضبان كىو تقدـ مع ا٤بذكور إٔب حصنو ا٤بسمى قرف حسم 

عنو اهلل كسايره القاضي كىو يقوؿ لو: السيد علي بن ا٤بهدم على كصوؿ يا شيخ قاسم ل
ُب ىذا اليـو من عند األمّب إ٠باعيل كيأٌب لنا إف شاء اهلل ّٔدايا ككذا نعطيك منها 

حصتك، قاؿ: نعم، فلما كصل القاضي خارج احملل كالشيخ ا٤بذكور تقدـ يهيأ الضيافة 



الذين حالفوه ُب ا٢بصن كىم الذين تقدـ ذكرىم كرأل أف  على قولو كقد أعد أصحابو
يكوف قتل القاضي خارج البيت أخف عليو كأسهل، فركب البندؽ إليو لّبميو كقد استمكن 
منو فلم تطلع النار، ٍب حضر أخوه كزكجتو ككرىوا العيب ككاثبوه كأكلئك األشرار ُب جانب 

لوالد السيد مطهر بن ا٤بهدم: ككنت أنا من البيت فأرسل للقاضي يدخل إليو كحده، قاؿ ا
 كابن عم القاضي رٞبو اهلل الفقيو يوسف بن ٧بمد كالفقيو معوضة بن ٧بمد ال نكاد

نفارقو ككذا خادمو معوضة السويد ا٤بذكور آنفان، كقاؿ الشيخ ا٤بلعوف: مرادنا القاضي، 
شيخ كما يريد القاضي فالتفت القاضي إلينا ككره دخولنا معو كقاؿ: تعودكف موافقة لغرض ال

رٞبو اهلل إال تقريب الشيخ كعلى أنو آمن لو كإذا ُب صدره شيء زاؿ، قاؿ: فلما دخل 
ا٤بنزؿ الذم أعلى من الباب كلو كوة كاسعة ٩با يلي شاىقة ا٢بيد مشرفة على قاع الصيد، 

من  قاؿ الوالد مطهر بن ا٤بهدم رٞبو اهلل: فرأل اللعْب الصنو علي بن ا٤بهدم كقد أقبل
القاع كقرب من ا٤بكاف فقاؿ: يا سيدنا ىذا السيد علي كصل من كوكباف فأخرج القاضي 

رأسو من الكوة يريد النظر كقد ا٫بط عليو عدك اهلل يطعنو ُب ظهره حٌب خرجت من صدره 
[ أصحابو من عنده، قاؿ: فسمعت شهقة القاضي رٞبو اهلل شهقة 301كماؿ عليو ]ؽ/

، قاؿ فأقبلت على أصحايب كىم من كراء ا٤بسجد كأنا أصيح: ىائلة كيقوؿ: العيب العيب
قتل القاضي ككذا فما كادكا يصدقوف حٌب رأيناىم طرحوه من الشاىق كيقولوف: كلوا ٢بم 
صاحبكم ككذا لعنهم اهلل، قاؿ: كرموا بالبنادؽ فسلمنا اهلل سبحانو كا٫بدرت إٔب السهل 

 ألدرؾ الصنو علي أرده ال يقتلونو من أسفل ا٤بوضع الذم فيو شخص القاضي رٞبو اهلل
بالبنادؽ ٍب تفرقنا كضربت األصوات قاؿ: فتلقانا الشيخ عبيد الصوبات ال رٞبو اهلل ىو 
كأصحابو فانتهبونا كما جاء بو الصنو علي كسبلحو كسبلحنا كٓب يَبكوا لنا غّب اللبس ٍب 

كأكالده كبلده كأرجعوا علينا حبسونا ُب بيتو حٌب استنقذنا القبائل كٮبوا ّٔذا الشيخ عبيد 
سبلحنا كما ظهر من أمتعتنا، كلقينا الشيخ صاّب ٞبراف ككنا معو كما سيأٌب إف شاء اهلل 

 تعأب كقد أقبل من صنعاء ٧بطة كمن كوكباف أخرل



على ما بينو كبْب الشقي من ا٤بكاتبة، ٍب إف ا٢بيمة كلها أجفلت كضربت الطبوؿ كتربأكا 
و حٌب اجتمع من ال ٰبصيو إال اهلل سبحانو كتعأب فلم يقدر الذين من العيب كلعنوا فاعل

أغاركا من صنعاء ككوكباف على نزكؿ ا٢بيمة كال كثقوا بأحد، ٍب إف القبائل كلهم التقوا 
كلعنوا العيب كتربأكا منو ككتبوا مسارعْب إٔب اإلماـ عليو السبلـ ٲبدىم بواؿ كينتقموف من 

 ادر اإلماـ بإرساؿ الشيخ صاّب بن ٧بمد ٞبراف النهمي.العائب كأصحابو ُب حصنو، فب

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: إف اإلماـ عليو السبلـ كاف قد أرسل الشيخ صاّب ٞبراف كاليان 
١بهة من ا٢بيمة بسؤاؿ القاضي رٞبو اهلل أنو شكا كحدتو كقل ا٤بعْب، فَباخى الشيخ صاّب 

ق كصولو جانب ا٢بيمة قضية القاضي رٞبو اهلل، رٞبو اهلل الشتغالو ٗبا ال بد منو فواف
كأخرب٘ب بعض أىل ا٢بيمة كقد أحاطت القبائل ّٔذا ا٢بصن إحاطة ا٥بالة بالقمر كاألكماـ 

بالثمر، ككصل الشيخ صاّب بن ٧بمد فتشدد ُب احملارس كابتاع لو نفراف من أصحاب 
اقهم كشدد على اللعْب كمن الذين قتلوا القاضي معو فغزاىم إٔب موضع كضرب أعن

اآلخرين فبقوا ٧بصورين فوؽ شهرين، ٍب إف كرباء ا٢بيمة أحبوا أف يرأسوا القاضي عماد 
الدين ٰبٓب بن أٞبد ا٤بخبلُب كعرفوا اإلماـ عليو السبلـ فأجأّم إٔب ذلك، ككاف الشيخ 

ِب صاّب عونان لو كا٢برب عليهم ليبلن كهناران كال يزاؿ القتل من خارج كداخل فعظم على ب
عمرك أف األعداء يدخلوف ببلدىم كيقتلوف رجا٥بم، كعظم عليهم أيضان اسم العيب 

[ كٰبملوف ا٤بذمة معو 302كا٤بخزية ىذه فإف يظهركا لنصر صاحبهم كانوا كلهم عيبة ][ؽ:
كال ينضم إليهم قبيلي من ٨بالفهم، فاجتمعوا يتشاكركف كقد ٠بعوا من خصومهم من 

فقاؿ ٥بم الشيخ قاسم الشعويب من ببلد نعاـ بِب عمرك كما القبائل نسبتهم إٔب العيب، 
٠بعت ذلك منو كىو يفتخر بذلك الرأم: يا بِب عمرك قد كجدت لكم رأيان تنتفعوف بو، 
قالوا: كما ىو؟ فقاؿ: نطلب أىل ا٢بيمة كلهم يعِب كجوىهم كنشكو عليهم من جها٥بم 

يمة أحد أمرين إما كتركتم حصار أهنم دعونا بالعيب ككذا، كاآلف فتختاركا يا أىل ا٢ب
 صاحبنا علينا كنصرب عليو حٌب نأخذه إف شاء اهلل تعأب كتركف بقاءنا



كأنتم تعزمونا ببلدكم ال تأكلونا ككذا، كإف ٓب تركناكم كإياه، كإذا ٓب تفعلوا أحد األمرين 
لباس كترفعوا منا ىذا االسم الشنيع كنتم الشهداء لنا كصرنا إٔب صاحبنا كلبسنا معو 

العيب، قاؿ كأنا أعلم أهنم ال يرضوف يقلدكنا حصاره فإذا كاف ما علينا عهدة احتلنا ُب 
خركجو ٤بعرفتنا للبلد كطرقها، فكاف كما دبره ىذا ا٤بغركر، كاحتاؿ أشرار بِب عمرك على 
إخراج ا٤بذكور فأصبح ُب ببلد مهلهل، ٍب تلقاه أشرار من ببلد ا٤بخبلؼ، ٍب إٔب حضور 

خ صاّب بن أٞبد كمن عنده من العسكر، ٍب إٔب صنعاء لعنهم اهلل فهدـ القبائل إٔب الشي
 بيتو كبيت من أعانو كذلك، ككذلك مسجده.

كأما قربه رضواف اهلل عليو فإف الشيخ الرئيس صبلح بن مفضل ا٤بقدـ ذكره أغار عقيب 
فاحتملو  القضية ىو كأصحابو ٫بو مائة نفر فدخل إٔب موضع شخصو ا٤بتقدـ على ٨باطرة

، ككفنو كصلى عليو كابتُب عليو مشهدان  إٔب بلده كقربه عند مسجدىا ا٤بسمى مسجد ٧بـر
كىو مزكر مشهور رٞبة اهلل عليو، كظهر لو كرامات منها أف قاتليو كمن أعاف عليو صب اهلل 

عليهم أنواع ا٤بصائب كقتل أكثرىم، كأما الشيخ الشقي قاسم ا١برمي لعنو اهلل فقدـ إٔب 
ال رٞبهما اهلل فأعطاه كٓب يكد يأمنو كال يقربو، كلقد ركم أنو دخل عليو يومان مسلمان  سناف

فأعطاه ذىبان ٗبشهد الراكم كثّبان كسألو عن حاجتو كٓب يَبكو يقف عنده، فلما خرج لعنو 
كسبو كقاؿ الذم يفعل ُب ضيفو كرفيقو كصاحب أمره ىذا ال يؤمن يبقى ُب مكاننا ٍب 

، كعكف على ا٣بمور كا٤بآٍب ككاف يتحدث أنو  يسلط عليو اليأس من رٞبة اهلل، ىتك احملاـر
لو يعلم أف عليو شعرة تدخل ا١بنة ليحرقنها، كبقي على ذلك حٌب توُب ال رٞبو اهلل كىو 

على تلك ا٢باؿ ُب زبيد طريدان شريدان، كحق ما ركم أف بسر بن أرطأة لعنو اهلل قاتل 
ْب علي عليو السبلـ بأف يطيل اهلل عمره، كيبَب رزقو، الشهيدين دعا عليو أمّب ا٤بؤمن

[ فبل يؤمن حٌب يرل العذاب األليم، كاحتاؿ أبناء عم القاضي 303كيسلبو التوفيق ]ؽ/
رٞبو اهلل كقتبل نفرين من قاتليو كا٤بعينْب عليو، ٍب إف اإلماـ عليو السبلـ ال زاؿ يطلب 

ألف اللعْب كاف يظهر أنو يناـ ُب موضع فإذا  ا٤بذكور ُب ٧باط العجم كقتل ُب مرقده كنفراف



ىجع من عنده كطفى ا٤بصباح ماؿ إٔب مكاف آخر كاهلل أشد انتقامان، كلقد كانت ىذه 
 الغدرة حديثان عند الوٕب كالعدك.

كأخرب٘ب ٝباعة من تبلمذة سيدنا القاضي الزاىد عز الدين ٧بمد بن عبد اهلل الغشم نفع 
معُب ذلك أنو ُب أياـ تردده للتدريس ُب ا٢بيمة كصلو أخ ٥بذا  اهلل بو كأظن أ٘ب ٠بعت منو

الشقي يسمى صاّب ككاف يركم عنو التربم من أخيو كأنو ال يواكلو كال يواصلو أنو كصل 
إٔب القاضي كعوؿ عليو كشكا ىجراف الناس ٤بكاهنم كأنو يصل بالفقهاء ضيفان إٔب بيتو 

 كتلقاىم بالعقائر كاإلكراـ.ككذا كأكثر عليو، فأجابو القاضي إٔب ذلك 
قاؿ القاضي: فلزمتِب كحشة من ا٤بساء فخرجت إٔب موضع خارج البلد كبقي الفقهاء، قاؿ 

كناـ فرأل حي القاضي الشهيد رضواف اهلل عليو ُب ا٤بناـ معرضان عنو ساخطان عليو كٓب 
اضي إال ُب يكلمو، قاؿ: فعرفت أنو كره ما كاف من تأنيس قرابة ىذا الشقي فما أصبح الق

 مكاف آخر كٓب يعد إٔب ذلك.
كيركل عن القاضي الشهيد رٞبو اهلل أنو كاف كثّبان إذا كصل قرية ٧بـر بلد الشيخ صبلح 

 يستحسن موضع قربه كيطيل البقاء فيو، كلذلك اختاره لو الشيخ صبلح.
ليو كمنها أف الشيخ صبلح ىذا مذ كاف ما كاف من القياـ ٕبق ىذا الشهيد رضواف اهلل ع

ىطلت عليو الربكات، كعظم قدره كانتشر ذكره حٌب لقد يعجز أف يعرؼ مالو كقدره، كلقد 
أعد للضيوؼ بيتان كامبلن ٔبميع ما ٰبتاجوف إليو كال يغلق أبدان كالقهوة كا٤باء كلها ٤بن كصلو 

 من كبّب كصغّب كمعركؼ كغّب معركؼ بربكات القاضي رٞبو اهلل تعأب.
و اهلل ما ٠بعت من غّب كاحد من أىل ٧بـر أف قد رأكا على قربه كمن كرامات القاضي رٞب

 نوران.

كمنها أف الشيخ صاّب بن أٞبد الشهايب لو رئاسة ك٦بد مذكور يضرب بو ا٤بثل مع القبائل 
كمع العجم يلحقونو بأمرائهم ككاف كرٲبان ٩بدكحان، فلما كاف منو ما كاف بَب اهلل رزقو كأقل ُب 

الناس حظو كقدره، كأخذتو ا٢باجة بعد سقوطو من مرتبتو، كلقد ركل القاضي الرئيس 



ٰبٓب بن أٞبد ا٤بخبلُب رٞبو اهلل إٔب أنو بلغ بو ا٢باؿ إٔب أف التقط ا٢بب ُب  عماد الدين
سوؽ صنعاء كأكل ما كجده ُب السوؽ، قاؿ كأخربه من رأل أىل السوؽ يضربونو على 

[ يأخذ عليهم طعامان اختبلسان كاهلل أشد انتقامان، نسألو حسن ا٣باٛبة 304هتمة أنو ]ؽ/
 كالتعويق. كالتوفيق، كنستكفيو ا٣بذالف

 ]الفقيو عز الدين بن علي األكوع كاليان على ا٢بيمة[
فصل: ك٤با استشهد القاضي رٞبو اهلل كاضطربت أمور ا٢بيمة فما استقاموا للشيخ صاّب بن 

٧بمد ٞبراف فعاد جهات القبلة ك٤بقارنة موالنا اإلماـ عليو السبلـ كما تقدـ من حركب 
َبجح إرساؿ الفقيو آّاىد عز الدين بن علي األكوع الرجو، ٍب إف اإلماـ عليو السبلـ اس

رٞبو اهلل، كما أخرب٘ب الفقيو الفاضل صبلح بن علي الربيشي أنو ٤با بلغو خركج جعفر باشا  
كما سيأٌب دكيبلن لسناف لعنهما اهلل تعأب كغالب أىل ا٢بيمة احملبة، ك٥بم جهاد كما تكرر 

ائهم، ككتب لو كالية ٠بعت من ٙبدث ٗبا ذكره كإ٭با حصل ما كاف من بعض أشرار كرب 
تضمنتو من الببلغة الٍب يليق ٗبثلو كا٢بكم كاألحكاـ كاآلداب النبوية، كبقي فيها مدة 

كليست بالكثّب ٍب اختل األكثر كقل الناصر، ككثرت مواصلة الَبؾ أخذىم اهلل من أىل 
فعاد الفقيو ا٤بذكور إٔب ا٢بيمة ٍب استدعوا أمّبان من العجم كاستؤب عليها ذلك األمّب، 

اإلماـ عليو السبلـ فكاف ما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب من الصلح كأف أىل ا٢بيمة يكونوف 
إٔب الَبؾ ٤با صار إٔب الَبؾ أكثرىم كأخرجوا الفقيو عزالدين كضمن عليهم اإلماـ عليو 

 أب.السبلـ كتداركهم ٗبا سيأٌب من الشركط كما سيأٌب ُب موضعو إف شاء اهلل تع

 ]ذكر ٛباـ أخبار الرجو[
على سبيل االختصار، حفظت شيئان كغابت عنك أشياء، كحصل ُب أيامها استيبلء 

الظا٤بْب على قرية مدر كأحاطوا ٔبميع جوانبها ٍب دخلوا بعض بيوهتا ٍب قسم البيت نصفْب 
كحصل ببلء كٛبحيص حٌب أخذكىا عنوة، كقتل من أىلها ك٩بن فيها ٫بو مائٍب نفر، 

ستقاـ بعد ذلك حركب كمبلحم على غّبىا كثّبة، كُب بقاء الشيخ آّاىد عبد اهلل بن كا



سعيد الطيب رٞبو اهلل ُب ببلد السر اتفقت قضية احملابيس ُب حصن ذم مرمر كذلك أنو  
كاف فيو أربعة عشر رجبلن كلهم من أىل الشجاعة كالقوة منهم السيد عبد اهلل بن ىادم 

و عساج الغربا٘ب كجعفر بن ٝبيل ا٥بمدا٘ب، كالشيخ غاٖب السياغي الرجي، كالسيد ٧بمد أب
ا٢بيمي كأربعة من كبار الَبؾ كاف عليهم القتل كآخرين خفي علي أ٠باءىم فتبايعوا كقتلوا 

الرسم كأخذك ا٤بفاتيح الٍب للحصن، ٍب قتلو آغا ا٢بصن كالشاكش كالكاتب كأعواهنم 
خازين كأخذكا السبلح، كفتحوا األبوب إال الباب كملكوا ا١بميمة أعلى ا٢بصن، كفتحوا ا٤ب

[ من لقوه، ككاف أكثر العسكر للباب األسفل للخوؼ عليو من 305األسفل كىزموا ]ؽ/
الشيخ عبداهلل الطّب كاحملاصرين للحصن فاجتمع أىل الباب األسفل كحفظوه كىزموا 

و مع كزيره كاألمّب احملابيس كقد أرسلوا بعد العشاء إٔب صنعاء فأرسل سناف ٝبيع ٧بطت
حسن بن ناصر ا١بوُب فخاؼ احملابيس فقطعوا مع ا٢بباؿ بسط ا١بامع كدلوا أنفسهم ّٔا، 

ٍب خرجوا جهات هنم ك٪باىم اهلل، ٍب ٢بقوا باإلماـ عليو السبلـ إال الشريف ٧بمد أبو 
عساج فقتل، كبعد قضية مدر عظم األمر على ا٤بسلمْب كاختلت ببلد هنم كببلد خوالف 

 د حركب شديدة سيما على ببلد هنم كمعارم ٍب سرل إٔببع

ببلد حاشد كبكيل فوأب أكثر الببلد كا٫باز أصحاب اإلماـ عليو السبلـ إٔب ببلد كادعة 
كما إليها من ببلد شهارة، كذلك ُب آخر أياـ سناف لعنو اهلل كما أخرب٘ب بذلك األمّب 

أف سناف ال رٞبو اهلل جعل بعد طوؿ  ا٥بادم بن ا٤بطهر بن الشويع رٞبو اهلل ككذا غّبه
ا٢برب على ببلد هنم ٧بطة ُب ثومة من أعماؿ عياؿ صياد من هنم مع األمّب دركيش كغّبه 

كأنو شق بسناف كثرة ا٢بركب مع قرب ببلد هنم من صنعاء، ككاف حي األمّب علي بن 
فبل يظن أنو  ا٤بطهر بن الشويع صنو األمّب ا٤بذكور ُب صنعاء خائفان من سناف كقد اهتم

يسلم من شره إال ظنان فأشفق عليو بعض مشائخ هنم كقاؿ لسناف: ال يفتح هنم غّب األمّب 
علي فإنو كإنو، كلو فيهم اختصاص ك٥بم فيو ٧ببة كما غرضو إال سبلمتو، فطلبو ُب الليل 

كجهزه كأمر األمراء بالطاعة لو فجعل من ا٤بشائخ الذين ظاىركا من أعانو كشرط ٥بم 



ان، فدخلوا قرية ا٢برث كأخربوىا كقطعوا أعنأّا كقد حذرىم األمّب ينجوا بأنفسهم، ٍب شركط
دخل ببلد هنم بعدىا كبقى ُب موضع منها يسمى لصف كما سيأٌب، كعاد الشيخ عبداهلل 

الطّب كأصحابو إٔب اإلماـ عليو السبلـ جهات كادعة كما تقدـ كبعد احتبلؿ هنم كببلد بِب 
حيها تقدـ اإلماـ عليو السبلـ إٔب جانب من شاظب ببلد عياؿ أسد زىّب كالصيد كنوا

كبقي أيامان كٝبع على ظفار كشوابة كىراف ككصلهما مراران، كقد عظم األمر كقل األنصار 
كا٤بواد الٍب تقـو باإلماـ كأصحابو، ك٠بعت من كثّب من أصحابو عليو السبلـ يذكركف 

، كلعل ذلك ُب عاـ ست عشرة كألف كما رأيت ا٤بشقة كا١بهد الذم ٢بقهم ُب ىذا احملط
 ُب تأريخ الرسالة الٍب أنشأىا إٔب ببلد حاشد كبكيل

،كُب أياـ بقائو ُب شاظب أرسل ا٢باج آّاىد مشس الدين رٞبة اهلل عليو كٝباعة كمينان 
[ السبلمة فأكثر الَبدد إٔب 306لقتل الفقيو أٞبد بن حسن بن حنش ككاف ظاىره ]ؽ/

بن ناصر ا١بوُب إٔب ذيبْب للفساد على اإلماـ فقتلو ا٢باج مشس الدين كمن  األمّب حسن
معو منهم ٝباعة من الفقهاء بِب حنش فإهنم اعتنوا ُب إزاحة شره ٤با ىم عليو من ٧ببة ا٢بق 

 كأىلو، كا٤بيل مع الشرع النبوم كآلو.

 ]رسالة اإلماـ إٔب قبائل حاشد كبكيل[
 كىذه الرسالة:

على عباده الذين اصطفى، كتابنا ىذا إٔب حي حاشد كبكيل أرشدىم اهلل ا٢بمدهلل كسبلـ 
سبحانو كتعأب إٔب سواء السبيل، كأٙبفهم بالسبلـ األفخر ا١بزيل، كرٞبة اهلل سرمدان ُب 

البكرة كاألصيل، حٌب تتصل بنعيم اآلخرة الدائم العريض الطويل، كبعد: فإف لكم سوابق 
، سوابق أرضت رب العا٤بْب، كسر ّٔا سيد ا٤برسلْب، ُب األكلْب، كلواحق ُب اآلخرين

لواحق مطابقة للكتاب ا٤ببْب، كسنة خاًب النبيْب، فرجت الكرب عن سيد الوصيْب، كأبنائو 
األئمة ا٥بادين، فنحب منكم أبقاكم اهلل أف تعودكا لعاداتكم، كتقتدكا بأسبلفكم، فو اهلل 

من ا٤بسلمْب إال إذا قاموا ّٔا كرعوىا حق  إف إجابتنا عليكم لفريضة كاجبة ال ٪باة ألحد



رعايتها، قاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من ٠بع كاعيتنا أىل البيت فلم ٯببها أكبو 
اهلل على منخريو ُب النار(( كالواعية: ىو داعي ا٢بق من آؿ ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو، كقد 

 قلت ُب ذلك ا٤بعُب أبياتان:
 ألكلْب أال .... باهلل أخربه عن ٮبداف من سااليا عا٤بان ٕبديث ا

 أمل ا٢بديث عن القـو الكراـ على .... أغصاف دكحتهم فرعان ٭بى كعلى
 أعِب الذين ٥بم عند النيب قدـ .... إذ أسلموا طمعان ُب الدين ال كجبل

 كانشر فضائلهم للسامعْب كقل .... سائل مواطنهم يا من لو جهبل
 ف كسل .... أياـ عقرىم ُب ا٤بارؽ ا١بمبلصفْب سل كبقاع النهركا

 عن حاشد كبكيل إذا أتوا سرعان .... أعِب كصي رسوؿ اهلل ال مهبل
 تعلم فضائل ٮبداف كسبقهم .... كم فرجوا كربان كم جدلوا بطبل

 نصركا إمامهم ا٥بادم كما خذلوا .... أرككا بتحديهم السمر كاألسبل
 كم سّبة ضمنت من فضلهم ٝببل  من بعد ذا نصركا آؿ النيب قدمان ....

 اهلل يشكر من ٮبداف ما صنعوا .... اهلل يكسوىم ُب ا١بنة ا٢بلبل
 يا حاشدان كبكيبلن إف عادتكم .... نصر األئمة ال تبغوا بو بدال

 آباؤكم نصركا آباءنا كسقوا .... أسيافهم هنبلن من بعده علبل
 [[307]ؽ/

 و كلكم قد أعمل ا٢بيبلال تطمعوا طمعان من فاسق خبيث .... أعمال
 ال تيأسوا كثقوا باهلل كارتقبوا .... نصران فيا ربنا تأٌب بو عجبل

 قاؿ النيب لكم ال ٚبذلوا كلدم .... فالنار مصرع من ناكل كمن خذال
 كاهلل ناصرنا نصران يبلغنا .... قهر الطغاة كمن ناكل فقد سعبل

 م بعد كاكتمبلٍب الصبلة على ا٤بختار دائمة .... كاآلؿ صلى عليه
 



كرأيت ٖبط القاضي الشهيد العآب عبد اهلل بن ا٥بادم بن عبد اهلل بن أيب الرجاؿ رٞبو اهلل 
عقيب ىذه الرسالة القصيدة ا٢بائية لئلماـ عليو السبلـ، قاؿ: أنشأىا ُب شهر شواؿ سنة 

انت ثبلث عشرة كألف، فأ٢بقناىا ىنا ٤بناسبتها حكاية الشدة ا٤بذكورة ُب شاظب كإف ك
قبلها كلتكثّب الفائدة كفيها ما ىو ُب حكم ا١بواب على السيد عبد اهلل بن علي ا٤بؤيدم 

 ا٤بتقدـ كىي ىذه:
 سفحت مدامع مقلة آّركح .... لدـ آلؿ ا٤بصطفى مسفوح

 كلشيعة بذلوا النفوس لرّٔم .... الكاسرين قركف كل نطوح
 ركحفالدمع منسجم على ا٣بدين من .... حرقات قلب ٧برؽ مق

 مثل الطغاة بنسل أٞبد عامر .... سامي األصوؿ سنامها األطريح
 كاحتز رأس السيدين ٗبسور .... ُب اهلل ذاؾ كبذ٥بم للركح

 كاسأؿ ٕبـر عن الشهيد من الذم .... أفٌب بسفك دـو لو ُب السوح
 إف يفرح العادم بقتلك يا علي .... فعيوننا ترقص من تربيح

 ... فخر اآلكاخر كالبوحكعلى ا٢برب الشهيد كيوسف .
 كمن العناية عابد متبتل .... كمن احملّبس باذؿ لنصيح

 العاملْب العا٤بْب لرّٔم .... كا٤بخلص ٤بالك سبوح
 كعصابة زيدية كم أركع .... أسد ىزبر ُب الثرل مطركح

 ىذا نكاية قاسطْب كقد رموا .... ٗبصائب كم فاسق مبطوح
 صبوف عداكة التربيحأسبلفكم يا قاسطْب أمية .... النا

 سنوا لكم لسقائكم كبر النيب .... لضغائن بصدكرىم كأجنح
 ليس العدك سواكم حملمد .... كلعصبة التوحيد كالتسبيح
 كالشامتوف بعامر ٕبرٲبهم .... ُب العا٤بْب ثراثر التبجيح

 [308]ؽ/



 خّب ا٤بمات شهادة البطل الذم .... يردل الطغاة ّٔائل مطيح
 ١ببا يأتيكم .... لكن جزيت مليحنا بقبيحلوال ذكرت إذ ا

 ليست بنكر تلك من عاداتو .... عوف كأبكار كبنت لقوح
 عادل اإلماـ إمامنا ا٢بسن الذم .... ىو للخبلفة مأمل الَبشيح

 كاسأؿ عبلؼ كحرّٔا كأسّبىا .... كفتاكل األذىاف كالتنطيح
 ال تشمًب بعامر فلقد فأل .... ىاـ العدل بصواـر البطريح
 ليس الشهيد بناقص ُب قومو .... إف ا٤بناقص فعلو ا٤بفضوح

 كم سيد رزؽ الشهادة ُب الورل .... بل أنبياء اهلل فيما أكحي

التفريح  ك٥بم من اهلل الكرٙب كرامة .... ُب جنة موصولة و
 صلى اإللو عليهم من معشر .... فازكا ٖبّب مثقل الَبجيح

 كرين لكافر التصريحإف الشهادة من سعادة أىلها .... كا٤بن
 إف ٛبدحوا أحباركم ُب نظمكم .... ٗبرصح التجنيس كالتلميح

 فمصابنا ا٤بؤل الذين استشهدكا .... فوزان لنا كمدٰبة ٤بديح
 ال ٙبسبونا كاىنْب ٤با جرل .... كاهلل مصرخنا كنعم ا٤بوحي

 ال ٙبسبونا تاركْب ٢بقنا .... فاهلل ليس ٢بقنا ٗببيح
 اكران .... ترمي الطغاة لقاصم كقدكحفلئن بقيت آلمرف عس

 كألجدحن شارّٔم ٗبنغص .... كليهلكن بذلك آّدكح
 كليشربن كأساهتم من منقع .... كأس الغبوؽ بعيد كأس صبوح

 كليعقنب شرأّم لعقارىم .... عقارىم يردكهنم با١بوح
 كألفتحن بإذف ريب أرضهم .... كألنفينهم عن البحبوح

 .... كألذٕبن سراهتم بذبيح كألىرقن دماىم كٟبورىم
 كجهادنا هلل جل جبللو .... كلدينو بأسنة كصفيح



 كبنصرنا ال ال ىنا يقضي لنا .... سبحانو ٗبرادنا كالريح
 ٍب الصبلة على النيب ٧بمد .... خّب الورل من أعجم كفصيح

 كعلى الكراـ أكٕب النهى من آلو .... ما شن غيث من ثعاع دلوح

 صلح مع اإلماـ[]سناف باشا يطلب ال
[ 309ككانت ا٤براتب كا٢بركب ُب كل جهة كعظم األمر مع اضطراب األمّب احملرـك ]ؽ/

عبد الرحيم على اإلماـ كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب، فبينا اإلماـ عليو السبلـ ُب ذلك 
 كإذا با٢باج التاجر ا٤بسمى أٞبد الوادم، ككاف من ا٤بعظمْب ُب ذلك الزماف ككاف يركل من
سعة مالو ماال ٰبتملو اإلختصار، ككاف ٧بببان إٔب الناس كيركل عنو صدقات ك٠باحة نفس 
كافدان على اإلماـ عليو السبلـ من عند الباشا سناف ال رٞبو اهلل ٨باطبان بصلح سنة أكأكثر، 
فعظم على اإلماـ عليو السبلـ األمر كظن الظنوف ُب ا٢باج ا٤بذكور ٤با عليو الَبؾ أخذىم 

من االستظهار كالقوة كما ُب سناف لعنو اهلل من الشدة كالسطوة كما ىو عليو من القوة اهلل 
 كالبغضاء للعرب فضبلن عن أىل البيت عليهم السبلـ.

 ]ذكر الوالة الذين تولوا اليمن[
كحيث قد جرل ذكر اللعْب، فلنذكر مصّب األمر إليو كعزؿ الوزير حسن ال رٞبو اهلل كما 

ن خواصهم ككتأّم بعد ظهور ا٢بق عليهم كما سيأٌب كا٢بمد هلل رب أخرب٘ب غّب كاحد م
العا٤بْب أف أكؿ من خرج على اإلماـ األعظم شرؼ الدين عليو السبلـ من ملوؾ الرـك 
الباشا حسن كمراد كىو كمن معو الذين قتلوا اللوند اللذين خرجوا إٔب ا٥بند مع الباشا 

الوىاب الطاىرم الناصيب لعنو اهلل، كُب أياـ  سلماف، ٍب أخذكا اليمن على عامر بن عبد
ا٤بتوكل على اهلل شرؼ الدين تتابع ملوؾ اليمن من كزراء ملك الرـك فكاف بعد ]فرىاد 

باشا[ إزدمر باشا كىو الذم بلي بو ا٤بطهر بن اإلماـ شرؼ الدين عليو السبلـ، ٍب مراد 
مصطفى نشار ٠بوه ٤با كاف باشا كور كىو ا٤بقتوؿ، ٍب الذم خرج على ا٤بطهر ا٤بسمى 

ينشر من غضب عليو با٤بناشّب لعنو اهلل، ٍب خرج الوزير األعظم ا٤بسمى سناف احملط ُب قاع 



حوشاف كٓب يدخل صنعاء لعظم جيوشو كحصر كوكباف كثبلء كصاّب أكالد اإلماـ شرؼ 
اشا كىو الدين عليو السبلـ ككٕب على اليمن كعاد الرـك على كزارتو، ٍب كٔب بعده ٧بمود ب

الذم أخذ النظارم من ملوؾ اليمن بالغدر ا٤بعركؼ، ٍب ّٔراـ باشا ككٕب على صنعاء كبقي 
ُب ذمار الصغرل كأقطع كبار العجم الببلد فغلبوه عليها كعتوا عتوان كبّبان،كُب أيامو مات 
ا٤بطهر بن اإلماـ شرؼ الدين رٞبو اهلل، ٍب عزؿ ٗبراد باشا فقتل كثّب من األمراء ككضع 

ا٣براجات على اليمن كبقي ُب تعز العدينة ككٔب على صنعاء كغّبىا، كأكالد ا٤بطهر كبنو 
مشس الدين ُب ببلدىم كحصوهنم كاالختبلؼ بينهم، ٍب عزؿ بالباشا حسن ككصل من 

 الرـك ككزيره ىذا

[ من ثبلثْب سنة، كعظم أمرٮبا 310الباشا سناف ال رٞبهما اهلل فوليا اليمن قريبان ]ؽ/
اليمن كحصركا أكالد اإلماـ شرؼ الدين عليو السبلـ كقتلوا بعضان كأدخلوا بعضان  كفتحا

الرـك أسرل، ككذلك اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ ككذلك األمراء من أشراؼ ا١بوؼ ٍب 
األمراء من بِب ا٤بؤيد حٌب ٓب يَبكوا ُب ببلد الزيدية إال من دخل ٙبت طاعتهم كمد يده 

صاحب كوكباف األمّب ٧بمد بن مشس الدين فإنو ظاىرىم ككاالىم لصلتهم بيد ا٤بسكنة إال 
كضرب السكة باسم سلطاهنم كخطب ٥بم كباين إخوتو كحارّٔم، ككذا تصدر ٢بركب 

اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ كما تصدر كلده األمّب أٞبد بن ٧بمد حملاربة موالنا اإلماـ عليو 
في ٥بم ملك اليمن كأخذكا معاقلو كأموالو من السبلـ ككذا قطع اهلل دابره كما تقدـ، ك٤با ص

مكة إٔب عدف إٔب حضرموت جعلوا عليو ضريبة تدخل إٔب أبواب سلطاف الرـك ُب كل عاـ 
مائتا ألف حرؼ من غّب ا٥بدايا كالتفاريق، كأخبارىم كأخبار أعواهنم طويلة تستغرؽ 

ض األمراء من أكالد ٦بلدات كفراغ كأكقات، يركل أف الوزير حسن ال رٞبو اهلل قاؿ لبع
ا٤بطهر بن شرؼ الدين عليو السبلـ: أترل أنا أحسن تدبّبان أـ أبوؾ يعِب ا٤بطهر بن شرؼ 
الدين، ككاف ىذا األمّب أظنو إبراىيم بن مطهر يكره الشيخ ابن ٞبيد السنحا٘ب؟ فقاؿ: إال 

أيب  كالدم أكمل بعد أف اعتذر من ا١بواب عليو، فقاؿ: ٓب، فقاؿ: كاف ابن ٞبيد مع



يلبس ثوبْب صفتهما كذا كيركب ٞباران كٱبدـ كىو اآلف معكم يلبس مثل لباسك كيركب 
مثل مركوبك، كلو ٜبانوف فرسان كغّبه قريب منو أك مثلو، فقاؿ كقد ضحك: إنك ٓب تعرؼ 

 حاؿ كالدؾ كال حإب، أما كالدؾ فمن العرب كالبلد بلده

ن كذا ككذا بر كٕبر مالنا صديق فنجعل ىو أكٔب بالرعية من ابن ٞبيد، كأما ٫بن فعجم م
مثل ا٤بذكور مثلنا، ك٬بلطهم بنفوسنا ليحرسوا سلطاننا ُب اليمن لبقاء نعمتهم ال لبقائنا أك 

كما قاؿ، كالعاقبة للمتقْب، كسيعلم الذين ظلموا أم منقلب ينقلبوف، فقطع دابر القـو 
عليو السبلـ كاف ىذا سناف ال رٞبو  الذين ظلموا كا٢بمد هلل رب العا٤بْب، ٍب ٤با قاـ اإلماـ

اهلل صارمو الذم ال ينبو، كجواده الذم ال يكبو، كعظم عند ملوؾ الرـك كرب ا٠بو كعظمت 
نفسو فخاف صاحب أمره ككاتب حسدة ٨بدكمو حٌب عزلوه ٕبيلة أهنم يولونو مصر مع 

لت لو يعِب اليمن كأنو يستكفي بوزيره سناف على اليمن كيتقدـ على مصر ككذا، فلما كص
سناف على اليمن اسم الباشوية بعد عنها كأغلق على نفسو كعاقب من خاطبو ّٔا أيامان 

[ فبل زاؿ كرباء العجم 311توصبلن إٔب ما سيأٌب من مكره قريبان إف شاء اهلل، ]ؽ/
يتوسطوف بينو كبْب ٨بدكمو أنو كاؿو من ٙبت يده كخليفة لو أيامان حٌب يستقر ُب مصر 

 كىو ٰبلف بأف نفسو ال تطيب بعدـ رؤيتو أك تفارؽ خدمتو أك كما قاؿ. كيستخلف غّبه

ك٘بهز الباشا حسن فشد أثقالو ىذا سناف ال رٞبو اهلل كتؤب ٘بهيزه كتباكى لعزمو مع ذلك، 
ٍب إنو دس من حسن للوزير حسن أف طريق اليمن بعيدة كفيها أكخاـ ككذا فيعـز با٣بزائن 

ماة السلطانة، ككانت غالية على الباشا حسن، كيركل أهنا كاألثقاؿ أمناؤؾ كزكجتك ا٤بس
سبب كاليتو كأهنا من خواص السلطاف، فتجهزت األثقاؿ كتوجهت إٔب اليمن كسناف ال 

رٞبو اهلل يصحبها خواصو للخدمة ، ٍب كجو ىو كا٤بشّبكف أف الباشا يلقي أثقالو كعيالو من 
هتامة، فلما انفصل عنو كقد شيعو ٝبيع  طريق كوكباف ٍب جبل تيس ٍب ببلد احملويت كٱبرج

أعوانو كعظماء الرـك أكقفهم على أمره كأف لو الوالية حٌب صح لو من عنده رىبة كرغبة 
كأرسل من قبض ا٣بزائن الٍب مع ا٤براتب كاألعواف كترؾ ٥بم ما ال بد منو، كقاؿ: قد قلت 



ة ككذا من اإلماـ كعبد لصاحب السعادة أسّب معو فلم يقبل، كىذه الفًب ُب اليمن ٧بيط
الرحيم كيذىب با٤باؿ، فعـز الوزير حسن باشا باكيان شاكيان، كىذه كلها كاإلماـ عليو 

السبلـ ُب برط كلضعف حالو أقاـ ُب مكة عامان كاحدان حٌب صح للسلطنة ضعف حالو ٍب 
ى أمره كلوه مصر عامان كاحدان، كتقدـ إٔب الرـك كشكا من سناف كأنو قتل الناس كٓب يقف عل

كغلب على العساكر كقتل من كرباء السلطنة، ٍب ظلم اليمن فخرجوا علينا ككذا فعولوا على 
عزلو من اليمن كقد عظمت ىيبتو ٓب يكد يقم بذلك أحد، فانتدب الباشا جعفر ككاف من 
خواص السلطاف، ك٤با صح للمخذكؿ لعنو اهلل خركجو خاؼ أنو إذا سار مع حركب اإلماـ 

عبد الرحيم فما يأمن على صنعاء كال يأمن على نفسو من السلطاف إذا عليو السبلـ ك 
حصل خلل فأرسل ا٢باج ا٤بذكور كما تقدـ، كا٢بديث ذك شجوف، كلكن ال ٱبلو من 

 فائدة كاهلل ا٤بوفق.

 ]اإلماـ يستقصي خرب الصلح[
نب من قاؿ القاضي العآب ٝباؿ الدين علي بن أٞبد بن أيب الرجاؿ رٞبو اهلل: ككنت ُب جا

أعماؿ كادعة كأتردد إٔب بعض ببلد سفياف متواريان ٦باىدان على ما يأٌب بو تدبّب اإلماـ عليو 
السبلـ فلم أشعر إال بكتاب منو عليو السبلـ كىو ُب شهارة احملركسة باهلل، كفيو: إنك ال 

 تقف بعد كركد الكتاب ٢بظة كاحدة أك كما قاؿ، فوصلتو عليو السبلـ مبادران كما قاؿ،
[من عند 312فما كاف بعد السبلـ عليو أف خبل يب كقاؿ: كصل ا٢باج أٞبد الوادم ]ؽ/

ىذا الطاغية يطلب صلحان كال عرفت السبب ا٤بوجب لطبلبو مع ضعفنا عندىم كقوهتم 
كاستظهارىم علينا حٌب يريدكف معرفة حالنا أك ىو حق كصدؽ فهو احملبوب كا٤بطلوب، 

حٌب تغّب زيك كتلبس غّب لباسك كتذىب إٔب األمّب علي كرأيت ا٤بماطلة با١بواب عليهم 
بن مطهر بن الشويع ا١بوُب، كىو يومئذ ُب لصف من ببلد هنم كما تقدـ كخرج مع العجم 

لفتحها، ٍب كلوه إياىا كبقي ٧بَبزان من سناف ال رٞبو اهلل فتساءلو ىل ٍب موجب لطلب 
كعقدناه فا٤بسلموف أحوج ما كانوا الصلح كدكيل ٥بذا الطاغي لعزلو أجبناىم إٔب الصلح 



إليو أك كما قاؿ، قاؿ: فاعتذرت بكثرة ا٣بصـو كبعد ا٤بسافة كأ٘ب ال آمن أف يعرفِب من قد 
أغضبو ا٢بق، كأيضان قد أسأنا إٔب األمراء أشراؼ ا١بوؼ كأحربناىم كقطعنا أعنأّم، فقاؿ: 

أىم ٣بدمة العجم إال حب ال عذر كتوكل على اهلل فإهنم يعرفوف أنك على ا٢بق، كما أ١ب
الدنيا كعندىم بعض عمومتك، كقد دبرت ىذا األمر فما كجدت غّبؾ، قاؿ: فعزمت 
كصحبِب فبلف ا٠بو ٧بمد بن أٞبد من بلد ٠باىا كلبست مثل لباسو كسرنا ليبلن ككانت 

 طريقنا ببلد ذيباف.

درب  ٍب دخلنا ببلد هنم على خوؼ شديد حٌب كصلنا بعد العشاء اآلخرة أسفل من
ا٢بنشيات ٧بل األمّب ا٤بذكور كىو ُب ٧بطة أكثرىا من العرب كاألشراؼ كأصحابو ليسوا 

بالكثّب، فتواريت ُب خرابة ٍب أرسلت صاحيب إٔب عمي الفقيو ٰبٓب كىو جليس مع األمّب 
ا٤بذكور كٓب يكن معنا ُب تكليف اإلمامة فقلت: أخرب عمي ٗبكا٘ب كال علم للرسوؿ ما 

كال معي من اإلماـ عليو السبلـ إال قطفة صغّبة تتضمن كصوٕب لغرض ا٤بوجب للوصوؿ 
مهم، كالظاىر عند الرسوؿ الذم معي كعند عمي أف مرادم ُب األماف أسكن ُب ببلدم، 
قاؿ: ك٤با غاب عِب ذلك الرسوؿ داخلِب ا٣بوؼ فصعدت إٔب أعلى موضعي ٕبيث أرل 

 كثّب إال كقد كصل صاحيب من كصل فإنو كاف مظنة سوء ٪بوت بنفسي فما كاف غّب
كآخر معهما عشاء ٕب من األمّب كيطلباف موضعي فتعرفت ٥بما فوصبل كتعشيت ما كصبل 
بو، كقاؿ صاحب األمّب: مكانك، فبقيت حٌب عاد أخرل كأدخلِب إٔب صرح مسجد كبّب 
 كاألمّب نازؿ فيو كعنده عيوف أصحابو،كقاؿ ٕب ذلك الدليل: تبقى ُب ىذه الزاكية ُب صرح
ا٤بسجد، فبقيت كأ٘ب من ٝبلتهم ككانت ليلة مظلمة، فخرج األمّب منفردان على أنو متربد 

كبقي يدكر إٔب أف قاربِب كقد أمر٘ب أف ال أسلم عليو ٨بافة من عيوف عليو من خواصو من 
[ لعنو اهلل فسألِب كىو يَبدد فأخربتو ٗبا معي ٝبلة كأف عند اإلماـ عليو 313سناف ]ؽ/

بصيلح، قاؿ: ففرح كاستبشر كثّبان كىو مع ذلك يدكر ٨بافة أف يطلع أحد  السبلـ خطابان 



علينا فطلب الشيخ أٞبد بن طاىر ا٢بفر النهمي شيخ ا٤بكاف ككاف من كربائهم كىو صهر 
 األمّب كأسرَّه أف يدخلِب بيتان فأدخلِب، فلما أضاء لنا ا٤بصباح عرفِب ككاف بيننا كبينو

ما موجب ا٤بخاطرة كالوصوؿ مع شدة ا٣بوؼ من سناف ال رٞبو معرفة من أياـ ىـز فسألِب 
اهلل؟ فقلت لو: مرادنا أماف كننزؿ ببلد ا١بوؼ كىذا التخفي خوفان على األمّب من سناف ال 

يعلم فيطالبو بنا أك كما قلت، فصدقِب الشيخ ا٤بذكور، فلما سكن الليل كصل األمّب 
أيتو كتاب ٝبلتو: صدر فبلف يلقي إليكم ما كحدثتو ٔبميع ما قاؿ اإلماـ عليو السبلـ كر 

يوقفكم عليو كقد أخرج الشيخ، قاؿ فأعاد علي ذكره فحققت لو فقاؿ كقد حصل معو 
من السركر ما ال يوصف بزكاؿ دكلة ىذا الشقي فإنو ال يظن مع بقائو السبلمة إال ظنان، 

ة، فلما كاف مثل ذلك كأرسل من حينو إٔب صنعاء ٰبقق لو ا٣برب، كعاد الرسوؿ ليلة القابل
الوقت دخل علي إٔب ذلك ا٤بكاف كىو خاؿو ُب جوؼ الليل كأجاب على اإلماـ عليو 
السبلـ كلمتْب ُب ظهر ذلك القرطاس ما معناه: صح ما قلتم كقيل لكم، فلما كصلت 
عند اإلماـ عليو السبلـ عقد الصلح كأرسل ا٢باج أٞبد الوادم، إٔب ىنا ركاية القاضي 

 رٞبة اهلل عليو، كمن ركاية غّبه ٛباـ أخبار األمّب عبد الرحيم. ٝباؿ الدين

 ]موقف األمّب عبد الرحيم من الصلح[
فصل: كلنرجع إٔب ٛباـ أخبار األمّب عبد الرحيم، كذكرناه ىنا لتعلقو بالصلح كقد ذكرنا  

شهارة  كيفية قيامو على الَبؾ أخذىم اهلل كتظهره ٗبناصرة اإلماـ عليو السبلـ كأنو طمع ُب
ٍب ُب كوكباف، ٍب با٢بماطي كأىل ا٢بيمة كبذؿ ٥بم الرغائب، فلما ٓب ٰبصل لو ا٤بطلوب 

اضطربت أحوالو فتارة ٱبطب لئلماـ كينصر لو، كتارة لنفسو، كلقد أرسل إليو اإلماـ عليو 
السبلـ حاجبو مشس الدين البواب عن سؤاؿ ذلك ا٢باجب أنو يسّب إليو ببشارة ٩با فتح 

اـ طمعان ُب نائلة، ككاف مأموالن كرٲبان جوادان، كلكن ٱبتلف ذلك ال ختبلؼ ا٥بول اهلل لئلم
كاألكقات، فلما كصل إليو كما أخرب٘ب الشريف ٧بمد بن ناصر أبو سهر الغربا٘ب، ككاف مع 
كالده ُب عسكر عبد الرحيم أنو فعلو عند عسكر غرباف فأمسى معهم كقد عرؼ موضعو، 



[ العسكر تزيا احملرـك بزم ا٣بداـ، ٍب ٠بع حديثهم فسمع 314فلما كاف كقت ٠برة ]ؽ/
من ىذا ا٢باجب ذكران البن ا٤بعافا كببلده كما عند اإلماـ عليو السبلـ من ا١بهاد كالوقائع 

ككأنو قلل أصحاب عبد الرحيم، ككاف عبد الرحيم ُب حورة حينئذ فلما أصبح الصباح 
نو ُب الباب حٌب من أعطاؾ ٟبسة كبار طلبو ُب ٧بفل كقاؿ: أنت تبيع أيب قاسم كٚبو 

أدخلتو عليو كىو يعِب اإلماـ ما انتقم لنفسو منك كإ٭با أرسلك آخذ لو منك ككذا، ٍب أمر 
بربطو ك٘بريده من ثيابو، ٍب أمر أف يعلق ُب تالوقة ىناؾ كطلب البندؽ يرميو على أنو عرض 

رمي بالبندؽ، فقاؿ: رٗبا كأنتم فلم تطلع لو النار كعظم عليو عدـ إصابتو كىو مشهور ُب ال
 تنظركف ما -أك كما قاؿ-يعِب ا٢باضرين تظنوف أف سبلمتو من فضل إماـ األىنـو 

أفعل بو ٍب أمر با٢بطب كأف ٯبمعوه من كل بيت حٌب صار عظيمان جدان، كطرح ا٤بذكور 
حيان ُب ا٢بطب كىو مكتوؼ، فكاف ا٢باجب يصيح كيستغيث باهلل سبحانو كبفضل اإلماـ 

عليو السبلـ فلما اشتعلت النار من ٝبيع ا١بوانب أرسل اهلل سبحانو مطران على ا٤بكاف 
فأطفأ تلك النار كتفرؽ الناس من ا٤بطر فخشع ىو ككثّب ٩بن شهد ذلك كعفا عنو كأطلقو 
كاعَبؼ بفضل اإلماـ عليو السبلـ ُب تلك ا٢باؿ كأكثر لذلك ا٢باجب من العطاء كطلب 

زمة خدمتو، فأظهر لو احملبة كاإلجابة كهناية الرغبة كأرسل ألىلو كأخذ منو البقاء عنده كمبل
يشكو عليو من اإلماـ عليو السبلـ حٌب اطمأف إليو، ٍب خلص إٔب الظفّب، كدعا إٔب اإلماـ 
عليو السبلـ كترؾ مكاف إعطائو كرضي من الغنيمة باإلياب، كأما أنو يقف على حدكد اهلل 

أكامر اإلماـ عليو السبلـ فهو ُب حكم ا٣بارج عن اإلمامة كإ٭با سبحانو أك يراعي شيئان من 
يلبس على من ٘بوز عليو الكبة أنو مؤًب باإلماـ ك٤با خاض اإلماـ عليو السبلـ ُب الصلح 

عرض عليو إرساؿ أف يكوف الصلح كاحد فلم يرض بل نسب اإلماـ إٔب العجز فعقد 
صح ٥بم أف اإلماـ تركو كإياىم كأنو تربأ منو اإلماـ الصلح كتركو كالَبؾ أخذىم اهلل، فلما 

اجتمعوا ا٢بربة كىو ال يزاؿ منصوران عليهم حٌب أف ا٤بائة من أصحابو ال يفركف من األلف 
من غّبىم الختيار ٥بم، كأف من ثبت كابتلي معو ال يدرم ما يعطيو، كمن تأخر أك تلكأ 



عقد الصلح بْب اإلماـ عليو أىلكو فكاف خوفهم من كرائهم أكثر من سنة أك أكثر بعد 
السبلـ كالَبؾ، كال ٰبصى من قتل من جنود الَبؾ كمن أصحابو حٌب إذا قتل كما أخرب٘ب 

 [315غّب كاحد ٩بن عرفناه ٩بن خدمو ]ؽ/

كشهد ذلك إ٭با موضع ُب ببلده كلها إال كساؿ عليو الدـ ٓب يبعد، ٍب إنو قتل من أصحابو 
فان شديدان مثل ما تقدـ لصنوه مطهر كأنو بقي عند بالتهمة كأكثر حٌب إخوتو خافوه خو 

اإلماـ عليو السبلـ مستجّبان بو منو، ٍب ا٫بدر إٔب ببلد الشيخ أيب زيد، ككاف أخوالو منهم، 
ٍب منو إٔب جعفر باشا مع خركجو، ٍب صنوه األمّب أٞبد بن عبد الرٞبن فإنو راكز أمراء 

آخر ُب جبل مسور ا٤بنتاب أكثر من الَبؾ ُب جبل مسور كبقي ىو كىم من بيت إٔب 
سنة، كُب أكثرىا اليد لو عليهم، ٍب ا٫بدر بعد القتاؿ الشديد كالدفاع الذم ال عليو مزيد 

إٔب أخيو إٔب حجة كخوفو منو أكثر من الَبؾ أخذىم اهلل، كأخوه األمّب ٧بمد بن عبد 
قتل من جرب حجة الرٞبن قريب من ذلك، كبلغِب من كثّب ٩بن يعرؼ أخباره أف ٝبلة من 

ا٤بعركفْب بالتهمة ُب ٝبيع أيامو ثبلٜبائة نفر كنيف، كقتل الشيخ بن عبلف كأكالده كإخوتو 
كأكالدىم لتهمة أهنم فتحوا البن ا٤بعافا الطريق إٔب السودة، ككانوا فوؽ عشرين نفران ُب يـو 

أفراد الناس  العيد كجعلهم حوإب السماط فيأكل الناس كىم ينظركف ا٤بوت ككذا غّبىم من
حٌب فعل الفضيحة ا٤بشهورة أخزاه اهلل من ا٤بثلة بزكجة رجل من أصحابو كعيوف عسكره 
يسمى عبد اهلل الزٖب فإنو خافو فهرب إٔب الَبؾ فأخذ امرأتو كأمر يتجريدىا فكانت على 

أعْب الناس كٓب يبق على عورهتا شيء، ٍب صلبها على تلك الصفة ٍب أخذ ابنْب ٥با صغّبين 
لقهما ُب ثديها، ٍب أمر الناس الذين عنده لعنو اهلل كإياىم بالنظر إليها كاللعن ٥با كع

كلزكجها ففعلوا فمن حاؿ أف فعل ذلك خذلو اهلل كسلبو النصر فبل زالوا بو حٌب قبضوا 
عليو ُب كحبلف الشرؼ كقد احتاؿ إخوتو ككبار عسكره ٗبصّبه ُب ذلك ا٢بصن بتعجيل 

العجم كتشرطوا لنفوسهم فأخذكه من كحبلف الشرؼ ا٢بصن  الراحة منو كقد كاتبوا
انيوا يىٍكًسبيوفى{. ًلكى نػيوىٕبّْ بػىٍعضى الظَّاًلًمْبى بػىٍعضنا ٗبىا كى  ا٤بعركؼ كأراح اهلل العباد منو }كىكىذى



 ]القبض على األمّب عبد الرحيم[
لي بن ا٤بهدم ككاف القبض عليو ُب أكاخر عاـ سنة سبع كعشرة كألف، قاؿ الوالد السيد ع

رٞبو اهلل كاف يبلغو أنو ٤با رأل أنو مغلوب كاف يعتزم إٔب اإلماـ كينصر لو كيكاتبو كيقوؿ 
الَبؾ ال تكذب اإلماـ معنا عليك، ك٤با أخذ كبلغ اإلماـ عليو السبلـ كىوُب حبور أنو 
كما ىرب ٔبماعة من عسكره إليو صار عليو السبلـ يتربأ منو ظاىران كيقوؿ فيما بْب ذلك 

كصل بو إلينا ٍب يلعنو فإذا ىو ٓب يكن للمقالة صحة كإ٭با كصل اإلماـ ٝباعة من عسكره 
[ مع 316أرساالن حٌب بلغوا ٜبا٭بائة نفر فاستحلفهم اإلماـ عليو السبلـ كجعل ديواهنم ]ؽ/

 كلده ا٢بسن رضواف اهلل عليهما.

 ]رحيل سناف باشا عن اليمن ككصوؿ جعفر باشا كاليان عليها[
ما مسّب الباشا سناف ال رٞبو اهلل فقد تقدـ صفة خركج جعفر باشا كأنو ٤با حصل ُب كأ

زبيد ٘بهيز سناف للمسّب كقد كصلو متسلم صنعاء من قبل جعفر باشا، ككصل سناف لعنو 
اهلل ٖبلع بكساء من السلطاف ككالية على مصر كٞبل أثقالو فمما أخرب علي السلطاف 

عهدتو سبعمائة ٝبل عليها حاصل كأنو حصل من اآلالت  ككاف على ٝبالو أف الذم جعل
كا٥بدايا كالتحف ما ال يقدر قدره، كانتخب من العسكر على ىيئة اليمن ألفان كٟبسمائة 

، ك٤با كصل إٔب تعز  نفر ُب سبلح كأّٔة ما يعظم ُب ذلك الوقت للمسّب معو إٔب الرـك
اصو ُب يـو كاحد أربعة أك ٟبسة العدينة خاؼ جعفر باشا كامتنع أف يراه ٍب ىلك من خو 

من كبارىم فازداد خوفان كعرؼ أف ىذا الطاغية قد ٠بهم حٌب لقد جعل رتبان خارج تعز 
كالسفراء بينهم كما أخرب٘ب بعض من كاف معهم من خواصهم بعد مصّبىم إٔب جانب 

 ا٤بخا ا٢بق حٌب انفصل، ككانت طريقو ا٤بخا كقد ٞبل كثّبان من أثقالو البحر، ك٤با صار ُب
ىلك، كقد كثر أعواف جعفر باشا ك١بأ إليو كثّب من أمراء العجم كالعرب من ا٣بوؼ من 

سناف، ك٤با صح ١بعفر باشا موتو أرسل أمناءه لقبض ا٣بزائن كاستعادة ما ُب البحر كبسط 
لذم الفقار كزير سناف ككعده بالوزارة حٌب صار إليو، ٍب طلع صنعاء كرأل من كبار جند 



 إٔب ذم الفقار فخافو كاحتاؿ بتفريق أصحابو، ٍب ضرب عنقو ُب الطريق فكاف العجم ميبلن 
 ذلك ٩با قول بو على اآلخرين ٩بن يكره كاليتو.

 ]جعفر باشا ٰبدد الصلح ٤بدة عشر سنوات[
فصل: كلنرجع إٔب أخبار الصلح فإنو ٤با كصل جعفر باشا، كقد كاف سناف ال رٞبو اهلل قرر 

كالزيادة فيو إٔب عشر سنْب، ككاف لوصوؿ جعفر باشا موقع ُب الصلح كبادر بتجديده 
اليمن فإنو أظهر بعض عدؿ كادعى أنو من أىل العلم كقرب أىلو لذلك كغّب كثّبان من 

جور سناف ال رٞبو اهلل، ككاف اليمن مع سناف كعبد الرحيم كالنار حٌب أف سناف قتل كثّبان 
من اليمن كفيو من يذكر لو حالة دينية أك من رؤساء اليمن كال ذنب ٥بم إال ال يذىب 

 دنيوية، كتتابعت من جعفر باشا ا٤بكاتبة إٔب اإلماـ عليو السبلـ.
)كأخرب٘ب بعض الفضبلء كاألمراء من ا٤بتوسطْب ُب الصلح كقد أثُب على اإلماـ عليو 

حب من السبلـ كثّبان، كقاؿ العبلمة ُب كتبو إلينا ُب الوجو ال ٰبتملها قانوف السلطنة فن
[ 317اإلماـ يضعها كما نضع ٫بن عبلمتنا أك كما قاؿ، ٍب ىذا الَباب األٞبر كذلك ]ؽ/

ال ٰبتملو أككما قاؿ، قاؿ: فأجابو بعضهم أف العبلمة ك٧بلها يراه اإلماـ عليو السبلـ دينان 
و، ال ٲبكن تركها عن ٧بلها اعتقادان دينيان ال ٫بوؿ عنو، كأما الَباب األٞبر فنطلب منو ترك

 قاؿ ففعلوا كفعل اإلماـ عليو السبلـ ذلك كأظنو قاؿ كحصل ذلك بعد مراجعة( .

 ]أخبار كوكباف[
رجعنا إٔب ٛباـ أخبار كوكباف كقد تقدـ ذكر موت األمّب أٞبد بن ٧بمد بن مشس الدين، ٍب 

ير كلده ٧بمد، كيركل أهنما ماتا بالسم من سناف ال رٞبو اهلل ألنو خافهما ك٤بيلهما إٔب الوز 
حسن كأف طريقو كانت كوكباف كأعطاىم كثّبان كذلك كاإلماـ عليو السبلـ ُب برط كما 

تقدـ، كقد ذكرنا العلة الٍب الزمت األمّب إ٠باعيل حٌب طمع فيو من تقدـ ذكره، ٍب مات 
قريبان بعد أف استشهد القاضي ٝباؿ الدين علي بن يوسف ا٢بماطي رٞبو اهلل كذلك ُب 

ككصل جعفر باشا ُب آخر سنة ست عشرة، كفيها توُب إ٠باعيل سنة ست عشرة كألف، 



ا٤بذكور كاضطربت أحواؿ كوكباف كاختلفوا فيما بينهم، ككاف اإلماـ ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل 
عليو كالسادة الفضبلء ُب أسرىم كما تقدـ من أخبار شهارة كثبلء، ككاف بعد موت األمّب 

كيدخلوف كقد صارركا ُب حكم أىل ا٢بلل  أٞبد بن ٧بمد ٍب حصوؿ الصلح قد ٱبرجوف
من أىل ا٢بصن، ككاف ٱبالط موالنا ٧بمد عليو السبلـ كثّب من عبيدىم كرؤسائهم كقليل 
من األشراؼ ألف قواعد كوكباف ُب ذلك الزماف مصّب أمرىم كأمر جنودىم إٔب عبيدىم، 

ببلد كمن دار ك٥بم أخبار عجيبة ٍب إٔب بعض نسائهم حٌب أف ٥بن شيئان من ٧بصوؿ ال
 الضرب.

كأخرب٘ب الشيخ األديب أٞبد بن ناصر ا٢بميضة ا٤بلصي ككاف من أىل خرقة التصوؼ ك٩بن 
ٱبالط حي األمّب أٞبد بن ٧بمد أنو أخربه أف اإلماـ األعظم شرؼ الدين عليو السبلـ رأل 

 منشدان ينشده ُب نومو:
 فإذا رأيت عصابة قد توجت .... نسواهنا كعبيدىا تيجاهنا

 اعلم بأف سعودىا قد أدبرت .... كٛبكنت )أقراهنا ٗبكاهنا(ف

قاؿ: ك٤با رأيت ما يدؿ على ذلك أياـ األمّب عبد الرب بن علي بن مشس الدين أخربتو 
بالرؤيا كركايتها فصدقها كقرأ: }كىكىافى أىٍمري اهلل قىدىرنا مىٍقديكرنا{، نعم فخاضوا مع موالنا ٧بمد 

يعونو كيظهر نفسو على أمره، كاألمّب إ٠باعيل إذذاؾ مكتـو أمر عليو السبلـ كطلبوا أف يبا
موتو على العامة كٓب يوقف السادة الكراـ رضواف اهلل عليهم على ما ىو فيو من األمر أف ال 

 يصوبوه كأف ٱبوفوه العواقب.
[ السلفي رٞبو اهلل قاؿ: كاف 318كأخرب٘ب القاضي األعلم مشس الدين أٞبد بن ٧بمد ]ؽ/

٧بمد بن صاّب بن عبد اهلل فيو حدة كقد ٱبالط عياؿ الدكلة فوقف على صحة السيد 
موت إ٠باعيل كما ىم فيو من االضطراب كشدة النظر فيمن يقيموه، قاؿ فما راعنا إال بو 
يصيح ُب ابن اإلماـ: يا ىذا العاجز الذم كذا صرت كالفرخ يلعب بو الصبياف من يد إٔب 

أحد فقم كاقبض ا٢بصن كاطلب العسكر كافتح ا٣بزائن  أخرل ىذا إ٠باعيل مات كال ٥بم



كىم إليك طاعة أك كما قاؿ، قاؿ القاضي أٞبد: كال علم لنا ما بينو كبينهم فطلب عياؿ 
السادة كالفقهاء كخرج كخرجنا معو كفتح لنا ٨بزاف السبلح كلزمنا باب ا٢بد ما بْب ا٤بيداف 

كالشيوخ من العلماء ُب أماكنهم ال علم  كالدار كاتصل بنا بعض من كعده كنصركا لئلماـ،
٥بم، قاؿ فأخلفنا العبيد كأرسلوا لؤلمّب علي بن مشس الدين إٔب شباـ ككاف طريدان من عياؿ 
إخوتو ال يكاد يلتفتوف إليو كال على أكالده، كبعض منهم أرسل لؤلمّب ٧بمد بن عز الدين 

فدافع عنو بعضهم بدفاع اهلل بن اإلماـ شرؼ الدين كتكاثركا كقصدكا موالنا بالسيوؼ 
 سبحانو حٌب عاد مكانو كتناكلو بعضهم بسيف أصاب كجهو ككانت الشجة الٍب

فيو، ك٤با كصل األمّب علي بن مشس الدين أمر بإغبلؽ الباب على ابن عمو األمّب ٧بمد 
بن عز الدين، فلما رأل ٧بمد بن عز الدين الباب دكنو كاستيبلء ابن عمو على كوكباف 

جأة، كقيل: إنو أراد الدخوؿ فصك الباب على رأسو فهلك ٍب اتسق األمر لؤلمّب مات ف
علي بن مشس الدين، قاؿ القاضي رٞبو اهلل: كاشتغل عنا بتدبّب أمره كطلب الكرباء 

كالعسكر للحلف كقد أرجعونا مواضعنا بعنف ٍب قيدكنا كقيدكا موالنا عليو السبلـ كدافع 
سادة ا٤ببلمة ٤بوالنا ٧بمد على التعزير بنفسو كأنبوه، ككاف اهلل عنا شرىم، قاؿ كأكثر ال

أشدىم عليو السيد العبلمة ا٢بسن بن شرؼ الدين عليو السبلـ حٌب تكلم ٗبا ال ينبغي 
من شدة ما كجد، ٍب بعد أف تقرر األمر لؤلمّب علي بن مشس الدين ككاتب العجم إٔب 

ه بأنو ما كاف منو ما كاف إال من ضنك صنعاء ككتب إٔب اإلماـ عليو السبلـ كاعتذر لولد
ا٢ببس كإ٭با ُب نفسو عليو شيء، كاإلماـ عليو السبلـ يتوسل باألمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا 

 ٤بكاف حبس كلده األمّب إبراىيم عنده.

 ]استقرار قواعد الصلح بْب اإلماـ كجعفر باشا[
٦بد الدين سعد الدين بن كأرسل عليو السبلـ سفّبان إٔب صنعاء القاضي العآب الكامل 

ا٢بسْب ا٤بسورم رٞبو اهلل لتحليف الباشا ُب صلح العشر السنْب كإطبلؽ الرىائن الٍب من 
[ ككاف قد 319ببلد بِب عبيد ككادعة كعذر كاألىنـو ٍب إطبلؽ بعض رىائن ا٢بيمة، ]ؽ/



٥بم  قبض منها ٝبلة رىائن كأبقى من كل قبيلة رىينة فقط، كأف سبلح أىل ا٢بيمة يبقى
٤بكاف جهادىم مع اإلماـ عليو السبلـ كعليهم ا٤باؿ ا٤بعتاد كال يطالبوف با٤باضي كغّبىم 

من الببلد الٍب صارت إليهم، ككاف ا٤بتوسط ُب الصلح من األمراء األمّب عبد اهلل بن ٰبٓب 
بن ا٤بعافا كالسفّب ا٢باج أٞبد بن سعد اهلل الوادم، ككاف جعفر باشا يسارع إٔب إجابة 

ماـ عليو السبلـ كيركم أف سناف لعنو اهلل نصح جعفر باشا بأنو يصلح اإلماـ كيتوجو اإل
على عبد الرحيم فمن ذلك أف ا٢بيمة اضطربت كما تقدـ كأف اإلماـ عليو السبلـ أرسل 

الفقيو آّاىد ضياء الدين عز الدين علي بن األكوع كما سبق كطلب اإلماـ عليو السبلـ 
يمة يسلموا رأس ا٤باؿ كما تقدـ، كأف الفقيو عز الدين يبقى لقبض من الباشا أف أىل ا٢ب

الواجبات كإ٭با للوإب إال نفس ا٤باؿ ا٤بعتاد يقبضو من ا٤بشائخ بضمانة اإلماـ، فلما كصل 
كاليهم أٮبلو أىل ا٢بيمة كأقبلوا على الفقيو عز الدين بالتعظيم كما أخرب٘ب كلده الفقيو 

ين فعظم على الباشا ذلك كأمر ببقاء عياؿ اإلماـ كالسادة ُب  آّاىد عبد اهلل بن عز الد
كوكباف ككثر ا٣بطاب كعجل ا٢باج أٞبد الوادم با٤بسّب قبل إبراـ القوؿ، كرأيت مسودة 

 ٖبط اإلماـ عليو السبلـ إٔب األمّب علي بن مشس الدين صاحب كوكباف

كالعناية التامة فيما ٰببو اهلل ما لفظو: كلقد علمنا علمان يقينان ٧ببتكم لنا كصبلح طويتكم 
كيرضاه فاهلل سبحانو كتعأب ٲبدكم ٗبدده الربا٘ب، كيقرف أعمالكم بالتسديد كالصبلح 
كالفبلح كالتأييد، كقد انرـب الصلح الذم ىو ٜبرة سعايتكم احملمودة كضالة الصبلح 

أل تأخّب أكالدنا ا٤بنشودة بيننا كبْب جعفر باشا بلغو اهلل ُب ا٣بّب ما يرجوه، ككاف ٩با ر 
كأصحابنا لديكم فأحببنا حقن الدماء كتسكْب الدٮباء، كىم ضيف اهلل سبحانو ككفده 

كجّباف كلد كرٙب، كىم ٱبرجوف إف شاء اهلل بعد طيبة النفوس كلكل أجل كتاب، كال تزاؿ 
اكت ما ا٤براجعة ١بعفر باشا قرف اهلل أعمالو بالصبلح ا٤برة بعد ا٤برة كلعلو إف شاء اهلل ال يف

 هنواه من ا٣بّب إف شاء اهلل كالسبلـ.



كاستقرت قواعد الصلح ككتب ُب تلك الشركط ا٤بكاتب كعبد الرحيم حرب للَبؾ إذذاؾ  
كما تقدـ، ٍب يسر اهلل سبحانو كتعأب ا٣بوض ُب خركج أكالد اإلماـ عليو السبلـ من  

لعبلمة صاـر الدين إبراىيم كوكباف كالسادة الفضبلء ٝبيعان كأكالدىم، ككاف قد توُب السيد ا
بن ا٤بهدم رٞبو اهلل ُب كوكباف، ككٕب القضاء كلده السيد األعلم كجيو الدين ا٤بهدم بن 

[ عليهم السبلـ كالسادة 320إبراىيم فبقي مدة ُب كوكباف بعد خركج أكالد اإلماـ ]ؽ/
مهاجرة ا٢ببشة كالشيعة كأكالدىم إٔب شهارة احملركسة باهلل، ككاف ٥بم عند اإلماـ جبللة ك

عند قدكمهم على النيب عليو أفضل الصبلة كالتسليم، ككصل كلده موالنا أمّب ا٤بؤمنْب 
ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو كقد بلغ ُب العلم درجة الكماؿ، ككاف العْب ُب علماء اآلؿ مع 

 الزىادة ُب ىذه الفانية كالكماؿ ُب أمور العاجلة كاآلجلة حٌب كاف يضرب بو ا٤بثل،
كتلقاىم اإلماـ عليو السبلـ إٔب ا٤بدائر من ظليمة ٍب كاف معهم إٔب حبور، ٍب شهارة 

احملركسة باهلل، ككردت إٔب موالنا عليو السبلـ التها٘ب، كنظمت ُب معناىا األشعار الرائقة 
 ا٤بعا٘ب، منها ما قالو السيد العبلمة ٝباؿ اإلسبلـ علي بن صبلح العبإب القا٠بي رٞبو اهلل:

 لت ٪بـو ُب الببلد كأسفرت .... كما الصبح يبدك عن ظبلـ كيسفر٘ب
 أتا عزنا من بعده شرؼ لنا .... كصا٢بنا كالفخر فاهلل نشكر

 ىم السادة األعبلـ كالقادة األكٔب .... ىم يهتدل سبل الرشاد كيبصر
 فبشرل لكل العا٤بْب ّٔذه .... ألمور ما كادت على القلب ٚبطر

 ٞبد .... كراماتو فيما أرل ليس ٙبصرلسعدإماـ من سبللة أ

 ىو العآب ا٤بفضاؿ كا٤باجد الذم .... تناقض من يبغي مداه كيقصر
 إماـ ىدل من اإللو بو لنا .... يؤمننا ٩با ٬باؼ كنقهر

 رحيب جناب للموالْب مفضل .... ىزبر على األعداء كمي مظفر
 أياسيدم قليب لديك ٨بيم .... كشخصي ُب ىذه الديار ٧بّب

 تشبث يب أىل كصحب كمكلف .... كما كدت فيما قد مضى قط أنفر



 كماغاب عِب ذكركم كل ساعة .... كإف مشت ناسان غّبكم لست أنظر
 كإ٘ب ألرجو ٝبع مشلي بسرعة .... كأشفى فؤادم كاإللو ا٤بقدر
 فيا رب يسر بغيٍب أنت قادر .... كأنت رؤكؼ بالعباد مدبر

 . غياثي ُب نومي كُب يـو أحشركصل على ا٤بختار كاآلؿ إهنم ...

 ]أخبار النهضة الثانية[
 كىذه أخبار النهضة الثانية كاهلل ا٤بوفق:

تنبيو: كأما أخبار ببلد صعدة كنواحيها ُب النهضة األخرل فإنو كاف عليها األمّب ٧بمد 
ا٤بسمى قرا ٧بمد من الَبؾ، ككاف عظيم السلطاف من أىل ا٢بـز كالتدبّب كمعرفة أمور 

فغلب على ببلد صعدة كاستفحل أمره، كعظم خطره، كىو الذم كاف يبعث  العرب
[ شديد، فلهذه األسباب 321ا٤بغازم إٔب برط، ككاف ألىل ببلد صعدة ميل إليو ]ؽ/

قلت الفتوح لببلد صعدة ُب ىذه النهضة كإ٭با كاف يناكش ُب أطراؼ الشاـ السادة كال 
صعدة ما يذكر من الوقائع، ك٠بعت حي سيدنا  يؤثركف كثّبان، كال أعلم ُب أيامو على ببلد

الفقيو العدؿ آّاىد عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل كقد ذكر البطوف الٍب 
]تتهم[ ببغض أىل البيت من أرض اليمن حٌب ذكر أف اإلماـ عليو السبلـ حدثو أنو كاف 

ؿ القاسم بن إبراىيم عليو يسمع ىذا ا٣برب عن جده اإلماـ ترٝباف الدين ٪بم آؿ الرسو 
السبلـ كعدد سبع بطوف منهم بنو ا٢برث بن كعب من ٪براف كا٢بدادكف بصعدة، 

كالسليماف ُب عياف، كا٢بواليوف ُب ثبلء، كالكباريوف بتافث، كاللعويوف بريدة، كاألبارة 
بلف بظهر، قاؿ فلما كصلنا إٔب ببلد ياـ أك بادية ٪براف نزلنا على رجل منهم يسمى أٞبد ف

كقد ٠باه فقابلنا باإلكراـ كاإلحساف كبقينا عنده لياؿ فقلت لو ٬بفف عنك  -الشك مِب-
يا شيخ فبلف كننتقل إٔب مكاف آخر، فقاؿ مقسمان: كاهلل يا موالنا إنك عندم مثل ىؤالء 
كأشار إٔب أكالده لوال شيء أجده ُب صدرم عليك كأشار بيده إٔب صدره ُب أكقات لغّب 



 أكاد آكل ٢بمك أك كما قاؿ، قاؿ اإلماـ: فعرفت صدؽ ا٣برب سبب فأبغضك حٌب
 كالرجل من بِب

ا٢برث، قاؿ ففارقناه كال أعرؼ مٌب كصل اإلماـ عليو السبلـ ٪براف كال سألت ا٤بذكور، 
ك٠بعت من حدث من األصحاب ك٫بن ٝباعة من السادة كالفقهاء ُب مرتبة ا٢بمراء من 

عاـ سبع كعشرين كألف، كأظن أف سيدنا ٰبٓب  أعماؿ مرقص كبِب حجاج شظب رتبة ُب
يسمع ا٢بديث بوقعو ُب جانب ٪براف ككاف مع اإلماـ عليو السبلـ من أشراؼ ا١بوؼ 

األمّب الشهيد آّاىد أٞبد بن ٧بمد األخـر ا١بوُب كعدة من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ 
نود العجم قصدكىم إٔب منهم الفقيو عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل كأف ج

ذلك ا٤بوضع فأبلى األمّب ا٤بذكور حٌب ٪با اإلماـ عليو السبلـ كتعلق ا١ببل كرمى بالبندؽ، 
كقتل ٝباعة الفقيو ا٤بذكور كآخرين من عياؿ أسد أظنهم بِب العبسي علي بن صاّب كصنوه 

مد ُب ا٣بيل، ا٥بادم بن صاّب حٌب قاؿ اإلماـ عليو السبلـ: ىذا اليـو لؤلمّب أٞبد بن ٧ب
كالفقيو ٰبٓب ُب الرحالة، كٓب أٙبقق التفصيل كال الوقت فأشرت ٢بفظ ىذه ا١بملة. كاهلل 

 ا٤بوفق كا٥بادم.
قاؿ السيد العبلمة أٞبد بن ٧بمد الشرُب نفع اهلل بو: ىذه القضية كاإلماـ عليو السبلـ ُب 

  بو آمْب.برط كأنو خرج إٔب ٪براف كقد تقدـ ذكرىا من ركاية السيد نفع اهلل

 ]اإلماـ يأسس مسجده ا١بامع ُب شهارة[
[ فصل: ك٤با انرـب الصلح ككاف نفعو ظاىران لئلسبلـ كحسن عائدتو على ا٣باص 322]ؽ/

كالعاـ، كقبلو أسس اإلماـ عليو السبلـ مسجده ا١بامع ُب ٧بركس شهارة ُب رابع شهر ٧بـر 
عشر األكاخر، ككاف موضعو ٰبط ـ[ كٛبامو ُب ال1606ا٢براـ عاـ ٟبسة عشر كألف ]مايو 

فيو أىل شهارة ٜبرة الزبيب، كيركل عن كثّب من أصحابو رٞبهم اهلل كأطاؿ بقاء من ىو ُب 
ا٢بياة أهنم ٠بعوا من اإلماـ عليو السبلـ أنو ابتدأ عمارتو كال ٯبد من أجرتو إال ٟبسة كبار 

ة النذكر ككانت نذكره عليو تأٌب درٮبان إسبلميان، فحصل اإلمداد من فضل اهلل سبحانو بكثر 



السبلـ ٩با ال يعلم مثلها من نذكر األئمة األطهار، كساؽ معظم حجارتو من خارج الباب، 
ككاف فيما ذكر أف ُب الناس قلة حٌب إف كثّبان ٩بن كقف على أساسو ا٤بقدس استبعد حاجة 

 الناس إليو.

عشاء اآلخرة كىو يستقيم قاؿ الفقيو ناصر بن عابد الشهارم: شهدت عليو السبلـ بعد ال
على تأسيس احملراب ألجل القبلة كٙبقيق أماراهتا ا٤بعركفة كعنده عدة من الفضبلء، فتكلم 

القاضي العآب الورع كجيو الدين عبد الوىاب الصنعا٘ب ٍب ا٢بجي رٞبو اهلل، كقاؿ: ىذا 
أكثر من ذلك ا٤بسجد كبّب يا موالنا كمن ذا ٲبؤله للصبلة فبل حاجة إليو أك كما قاؿ، ك 

القوؿ مع ما ٠بع اإلماـ عليو السبلـ من غّبه، قاؿ: فرأيت ذلك أغاضو، كقاؿ: يا فقيو 
فبلف إذا ٓب ٪بد من ٲبلؤه كاف ىذا ا٤بسجد ُب ىذا ا٤بوضع مثل علمك ال تنتفع بو فسكت 

القاضي كذلك من اإلماـ عليو السبلـ تنبيو للمذكور ٗبا قد سبق من اإلماـ ذكره فإف 
ع أف العلماء كانوا يطعنوف على الفقيو عبد الوىاب ا٤بذكور مع زىده ككرعو كعلمو ا٤بسمو 

النافع عدـ الصرب على التدريس كاإلكباب عليو، ككاف غالب أكقاتو السياحة رٞبو اهلل فأراد 
اإلماـ عليو السبلـ تعريفو بذلك، ٍب أصلح مع ا٤بسجد ا٤بناىل كا٤بنازؿ للقراءة كبعد ٛبامو  

أكقاتو التدريس فيو، ككاف ٰبضر ٦بلسو الشريف عيوف ىم خّب أىل األرض ُب كاف غالب 
زمنهم رضواف اهلل عليهم كولده اإلماـ ٧بمد عليو السبلـ، كالسيد ا٢بسن بن شرؼ الدين، 
كالسيد صبلح الدين صاّب بن عبد اهلل الغربا٘ب القا٠بي، كالسيد األفضل علي بن صبلح 

يد أمّب الدين بن عبد اهلل، كالسيد ا٢برب أٞبد بن ٧بمد العبإب، كمثل شيخ العَبة الس
الشرُب، كالسيد ٧بمد بن علي بن عشيش ا٢بوثي ا٢بسيِب، كالسيد علي بن إبراىيم 

ا٢بيدا٘ب، كالسيد ا٢بسْب بن علي ا١بحاُب، كالسيد األديب العبلمة صبلح بن عبد ا٣بالق 
 ا١بحاُب القا٠بي، كالسيد العبلمة

[ كإخوتو ا٢بسن كا٢بسْب، كالسيد ناصر بن ٧بمد 323احملرايب ]ؽ/عبد اهلل بن ٧بمد 
القا٠بي ا٤بعركؼ بصبح كغّبىم من طبقتهم، كمن بعدىا من السادة الفضبلء كعيوف 



العلماء كالفقهاء كالقاضي العبلمة عامر بن ٧بمد الذمارم، كالقاضي سعيد بن صاّب 
ضي ا٢بسن سعيد بن العيزرم، ا٥ببل، كالقاضي عبد ا٥بادم بن أٞبد الثبلئي، كالقا

كالقاضي علي بن ٧بمد ا١بملوٕب، كالقاضي صبلح الشدادم، كالقاضي علي بن ا٢بسْب 
 ا٤بسورم، كالقاضي سعد الدين ا٤بسورم، كغّبىم ٩بن يطوؿ ذكرىم.

قاؿ موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو فيما رأيت ٖبطو الكرٙب كقد عدد 
خو حٌب قاؿ: كقد ذكر أىل ٦بلس أبيو أهنم خّب أىل األرض ُب زمنهم مسموعاتو كمشائ

كبإف النظر إليهم عبادة أك كما قاؿ ٩با ىذا معناه، ككاف ىذا الصلح كصلح ا٢بديبة ُب أياـ 
الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم اختلط الضاؿ بالعلم فاىتدل، كخالط ا١بهاؿ أىل 

ا٢بائر على ا٤بهتدم فاستبصر، كأطلع ا٤بسَبشد الكماؿ فصاركا ٩بن ّٔم يقتدل، ككقف 
على ا٢بق فأٜبر، كنقلت األخبلؽ النبوية كالسّبة العلوية إٔب الببلد النائية، ككاف السبب ُب 
ىدم كثّب من األمة األٞبدية سيما ببلد الزيدية، ككتب رسائلو عليو السبلـ لتفريق األمة 

بذلك إٔب ٝبيع البلداف من ا٢برمْب  ما ٯبب على العلماء من البياف، كتواصلت كتبو
كا٢بجاز كجيبلف كديلماف، كىي غّب كتب الدعوة الشريفة، ككذا الرد على أىل البدع من 
الصوفية ا٤بتسهمْب ُب ىذا الزماف، كالباطنية كغّبىم من ا٤ببلحده ُب األدياف، من ذلك 

أياـ الصلح ا٤بذكور  الرسالة إٔب ياـ ٪براف كىي ىذه كأثبتها ىهنا كإف كانت متقدمة على
 فيما بلغِب ٤بناسبتها أياـ التفرغ للتعليم كاإلرشاد. كاهلل ا٥بادم.

 ]رسالة اإلماـ إٔب ياـ ٪براف[
 

ا٢بمد هلل الذم جعل للخّب أىبلن كللحق دعائم كللطاعة عصمان، كا٢بمد هلل الذم جعل 
ثبت األفئدة، فيو كفاء لعباده ا٤بتقْب عند كل طاعة عونان منو سبحانو بقوؿ على األلسنة كي

٤بكتف كشفاء ٤بشتف، كأشهد أف ال إلو إال اهلل العلي عن شبو ا٤بخلوقْب الغالب ٤بقاؿ 
الواصفْب، الظاىر بعجائب تدبّبه للناظرين، الباطن ٔببلؿ عزتو عن فكر ا٤بتوٮبْب، كأشهد 



و كسراجان منّبان، صلى أف ٧بمدان عبد ق كرسولو أرسلو با٢بق بشّبان كنذيران كداعيان إٔب اهلل بإذن
 اهلل عليو كعلى آلو أشرؼ الصلوات، تبلغو أعلى الدرجات، أما بعد:

[ ذركة ٮبداف الكراـ، كسناـ القبائل الفخاـ، الساكنْب بنجراف 324فكتابنا ىذا إٔب ]ؽ/
كبواديو من ياـ، أ٥بمهم اهلل ما يرشدىم، كىداىم إلىالعمل ٗبا يرضيو، كجنبهم طرؽ 

م بشريف السبلـ، كرٞبة اهلل على الدكاـ، ٍب إف كتابنا تذكرة للعاقل، كتنبيو معاصيو، كأٙبفه
للغافل، كتعليم للجاىل، كطوىب لذم قلب سليم أطاع من يهديو، ك٘بنب من يرديو، 

أصاب سبيل السبلمة ببصّبة من بصّبة، كطاعة ىدل من أمره كبادر ا٥بدل قبل تغلق 
 ة فقد أقيم على الطريق كىدم إٔب هنج السبيل.أبوابو، كتقطع أسبابو، ك استفتح التوب

اعملوا ىداكم اهلل أنو قد كذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كىو حي حٌب 
قاـ خطيبان فقاؿ: ))من كذب علي متعمدان فليتبوأ مقعده من النار(( كلقد علم رسوؿ اهلل 

عليو ك٨بالفة ا٢بق فقاؿ صلى صلى اهلل عليو كآلو كسلم ما يقع بعده ُب أمتو من الكذب 
اهلل عليو كآلو كسلم: ))ستفَبؽ أمٍب إٔب ثبلثة كسبعْب فرقة كلها ىالكة إال فرقة كاحدة(( 

فلما ٠بع ذلك منو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ضاؽ بو ا٤بسلموف ذرعان كضجوا بالبكاء 
ا ٗبعرفة الفرقة الناجية كأقبلوا عليو كقالوا: يا رسوؿ اهلل كيف لنا بعدؾ بطريق النجاة ككيف لن

حٌب نعتمد عليها؟ فقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))إ٘ب تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم 
بو لن تضلوا من بعدم أبدان كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب إف اللطيف ا٣ببّب نبأ٘ب أهنما لن 

ل بيٍب فيكم  يفَبقا حٌب يردا علي ا٢بوض(( كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))مثل أى
كسفينة نوح من ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها غرؽ كىول كمن قاتلنا آخر الزماف فكأ٭با قاتل 
مع الدجاؿ(( فنحن أصلح اهلل شأنكم عَبة نبيكم كأىل بيتو أخذنا العلم عمن سبقنا من 
آبائنا الكراـ بركية منا خلف عن سلف حٌب ينتهي إٔب الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 

  در اإلماـ ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞبزة عليو السبلـ حيث قاؿ:كهلل



 كم بْب قوٕب عن أيب عن جده .... كأيب أيب فهو النيب ا٥بادم
 كعصابة قالت ركل أشياخنا .... ما ذلك اإلسناد من إسنادم

ىذا اإلماـ السابق زيد بن علي بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب يركم مذىبو عن أبيو 
العابدين علي عن أبيو سبط رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ك٫بن ٫بفظ مذىب زين 

[ صنوه باقر العلم اإلماـ ا٤بقتصد 325اإلماـ زيد بن علي نركيو بالسند ا٤بتصل، كىذا ]ؽ/
٧بمد بن علي زين العابدين بن ا٢بسْب، ركل مذىبو عن آبائو الكراـ عليو السبلـ عن النيب 

آلو كسلم، ك٫بن ٫بفظ مذىبو بطريق صحيح من طريق اإلماـ علي بن صلى اهلل عليو ك 
موسى الرضي عليهم السبلـ، قاؿ: حدثِب أيب موسى بن جعفر قاؿ: حدثِب أيب جعفر بن 
٧بمد، قاؿ: حدثِب أيب ٧بمد بن علي، قاؿ: حدثِب أيب علي بن ا٢بسْب، قاؿ: حدثِب أيب 

لب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو ا٢بسْب بن علي، قاؿ حدثِب أيب علي بن أيب طا
كآلو كسلم: ))حرمت ا١بنة على من ظلم أىل بيٍب كقاتلهم كا٤بعْب عليهم كمن سبهم 

 أكلئك ال خبلؽ ٥بم ُب اآلخرة كال يكلمهم اهلل يـو القيامة كال يزكيهم ك٥بم عذاب أليم((.
عبد اهلل الكامل عن أبيو  كىذا اإلماـ ٧بمد بن عبد اهلل النفس الزكية يركم مذىبو عن أبيو

ا٢بسن ا٤بثُب عن أبيو ا٢بسن السبط عن أبيو علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهلل عليو 
 كآلو كسلم ٰبفظو سندان كطريقان صحيحان.

كىذا اإلماـ ترٝباف الدين القاسم بن إبراىيم الذم قاؿ فيو جده رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
ىاديان كمهديان كمستلب الرباعيتْب لو كاف بعدم نبيان  كآلو كسلم : ))يا فاطمة إف منك

لكاف إياه(( الرباعيتْب: ىو القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ يركم مذىبو عن أبيو إبراىيم 
عن أبيو إ٠باعيل عن أبيو شبو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن أبيو ا٢بسن ا٤بثُب 

 عليو كآلو كسلم.عن أبيو ا٢بسن سبط رسوؿ اهلل صلى اهلل 
كىذا اإلماـ ا٥بادم إٔب ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب عليو السبلـ يركم مذىبو عن أبيو ا٢بسْب 
ا٢بافظ كعميو ٧بمد كا٢بسن كىم يرككنو عن أبيهم القاسم بن إبراىيم عليو السبلـ كىو 



ق يركيو عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كما تقدـ ذكره، كىذا اإلماـ الناصر للح
الذم ظهر با١بيل ا٢بسن بن علي بن ا٢بسن بن علي بن عمر األشرؼ بن علي زين 
العابدين بن ا٢بسْب بن علي بن أيب طالب يركم مذىبو عن شيخ اإلسبلـ ٧بمد بن 

منصور ا٤برادم عن اإلماـ ا٤بقتصد أٞبد بن عيسى عن أبيو عيسى ا٢بافظ عن أبيو أمّب 
عابدين علي بن ا٢بسْب السبط عن أبيو ا٢بسْب سبط ا٤بؤمنْب زيد بن علي عن أبيو زين ال

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن أبيو علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهلل عليو 
 كآلو كسلم.

كىذا اإلماـ ا٤بؤيد باهلل أٞبد بن ا٢بسْب يركم مذىبو عن ٧بدث آؿ ٧بمد أيب عبد اهلل 
[ نركم مذىبهما 326مقدـ الذكر، ك٫بن ]ؽ/ا٢بسْب بن إ٠باعيل عن الناصر لدين اهلل 

إليهما بالسند الصحيح، كلنذكر طريقان من طرؽ العلم ا٤بتصلة بالنيب صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم فأنا أركم مذىيب عن السيد العبلمة صاـر الدين إبراىيم بن ا٤بهدم ا١بحاُب القا٠بي 

ؿ اإلماـ ا٤بطهر بن ٰبٓب إجازة قراءة، كعن السيد العبلمة أمّب الدين بن عبد اهلل من آ
كقراءة عن السيد العبلمة أٞبد بن عبد اهلل ا٤بعركؼ بابن الوزير عن اإلماـ ٰبٓب شرؼ الدين 

عن السيد إبراىيم بن ٧بمد عن السيد صبلح الدين عبد اهلل بن ٰبٓب بن ا٤بهدم الزيدم 
د بن ا٤بطهر عن كالده مذىبان عن كالده ٰبٓب بن ا٤بهدم عن اإلماـ ا٤بهدم لدين اهلل ٧بم

اإلماـ ا٤بطهر بن ٰبٓب عن شيخ الشيعة العبلمة ٧بمد بن سليماف بن أيب الرجاؿ عن اإلماـ 
الشهيد أٞبد بن ا٢بسْب عن الشيخ أٞبد بن أيب القاسم األكوع ا٤بعركؼ بشعلة عن 
عن الشيخ ٧بمد بن أٞبد بن الوليد القرشي عن اإلماـ ا٤بتوكل على اهلل أٞبد بن سليماف 

الشيخ األجل إسحاؽ بن أٞبد بن عبد الباعث بن عبد الرزاؽ بن أٞبد عن الشريف علي 
بن ا٢برث كأيب ا٥بيثم يوسف بن أيب العشّبة عن ٧بمد بن حسن الطهرم إماـ مسجد 

ا٥بادم إٔب ا٢بق عليو السبلـ، عن ٧بمد بن أيب الفتح عن اإلماـ ا٤برتضى لدين اهلل ٧بمد 
م إٔب ا٢بق ٰبٓب بن ا٢بسْب عن أبيو ا٢بسْب ا٢بافظ كعميو ٧بمد بن ٰبٓب عن أبيو ا٥باد



كا٢بسن عن أبيو ترٝباف الدين القاسم بن إبراىيم عن أبيو إ٠باعيل عن أبيو إبراىيم الشبو 
 عن أبيو ا٢بسن ا٤بثُب عن أبيو ا٢بسن

 السبط عن أبيو علي بن أيب طالب عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فهذا ىو مذىبنا
الذم ٘بده ُب العلم أف مذىب الباطنية اإل٠باعيلية حدث بعد مائتْب ككسور، كالسبب ُب 

ذلك أف طائفة من ا٤بزدكية كأكالد آّوس كبعض ا٤ببلحدة ٤با عجزكا عن ٧باربة أىل 
اإلسبلـ تزيوا بزم أىل اإلسبلـ كأظهركا الدين كدخلوا ُب جهاؿ الشيعة كأحدثوا فيهم 

باطنية سنة مائتْب ككسور كدخلوا ُب جهاؿ الصوفية الباطنية كأحدثوا مذىب اإل٠باعيلية ال
فيهم مذىب ا٢بلوؿ، كقالوا: إف اهلل ٰبل ُب الصورة ا٢بسنة، ك تفرقت دعاهتم ُب األقاليم 
يظهركف ١بهاؿ الشيعة التأٓب ألىل البيت عليو السبلـ كالسب ٤بن تقدـ على علي عليو 

ثرة الصلوات حٌب أهنم ليصلوف بغّب كضوء كال طهارة، السبلـ كيظهركف ١بهالة الصوفية ك
[ كٲبوىوف عليهم بالَبؾ للدنيا فمن كجدكه من الفريقْب قد 327كيلبسوف ا٤برقعات، ]ؽ/

انسلخ إليهم كقبلهم قبوالن كعرفوا صحة ذلك منو أطلعوه على ما أبطنوه من الكفر باهلل 
كسلم بعد أف يأخذكا عليهم ا٤بواثيق كإبطاؿ الشرائع كتكذيب النيب صلى اهلل عليو كآلو 

كالعهود ا٤بغلظة أف ال يطلع على سرىم أحد، كالذم ٪بد ُب العلم أف بعض الكفار الذين 
تقدـ ذكرىم كفد على رجل جاىل متزىد يقاؿ لو ٞبداف القرمط من أعماؿ الكوفة فرأل 

اف يسوؽ بقران ٞبداف القرمط ىذا ذلك الكافر ا٤بلحد كلقد ٢بقتو مشقة السفر، ككاف ٞبد
لو، فقاؿ للكافر ٤با رآه ال غبان: اركب ىذه البقرة من بقرم، فقاؿ الكافر: ال أفعل، فقاؿ 

ٞبداف القرمط: أين تريد؟ فقاؿ الكافر: أريد ىذه القرية يعِب قرية ٞبداف القرمط، فقاؿ لو 
 ٞبداف القرمط: كما حاجتك فيها؟ فقاؿ

ٔب العلم كمن الضبللة إٔب ا٥بدل كمن الشقاكة الكافر: أمرت أف أدعو أىلها من ا١بهل إ
إٔب السعادة كأملكهم ما يستغنوف بو عن التعب، فقاؿ ٞبداف القرمط: أنقذ٘ب أنقذؾ اهلل 

كأفض علي من العلم الذم عندؾ ما ٙبييِب بو، فقاؿ الكافر: ما أمرت بإخراج السر 



ؿ ٞبداف القرمط: أنا أعطيك ا٤بكنوف إٔب كل أحد إال بعد الثقة بو، كأخذ عليو العهد، فقا
العهد فاذكر ٕب ما شئت فأنا التزمو، فقاؿ الكافر: إف ٕب إمامان ىو حجة اهلل على أىل 

األرض ال يوازيو من ا٤بخلوقْب أحد فإف أعطيتِب العهد أنك لن ٚبرج سره الذم ألقيو إليك 
طي العهد فعلت، فقاؿ ٞبداف القرمط: أنا أفعل ذلك، فأخذ الكافر على ٞبداف القرم

كٙبكم فيو حٌب استدرجو كسلخو عن اإلسبلـ فأجابو إٔب الكفر، فكاف أصبلن من األصوؿ 
للباطنية كىم على ىذه القاعدة يأتوف لكل ٗبا يوافقو كيفطنوف أصوؿ مذاىبهم الكفرية عن 
عواـ أىل مذىبهم كال يظهركف الكفر ال ٤بن عرفوا أنو ٲبيل إٔب ما يقولوف، كيأخذكف عليو 

ود كا٤بواثيق حٌب يسلخونو عن الدين كمٌب قويت شوكتهم أظهركا الكفر كأكرىوا الناس العه
عليو كما كاف من علي بن الفضل لعنو اهلل فإنو ظهر ُب اليمن سنة ثبلث كستْب 

ـ[ كتقوت شوكتو فتارة كاف يقوؿ ىو اهلل، ككاف ُب عنواف كتبو إٔب 876كمائتْب]ىجرية[ ]
األرض كداحيها، كمزلزؿ ا١بباؿ كمرسيها علي بن الفضل  أسعد بن أيب يعفر: من باسط

إٔب عبده أسعد بن عفّبة، كتارة يقوؿ ىو رسوؿ اهلل حٌب أمر ا٤بؤذف ُب عسكره بأف يؤذف 
[ بنكاح 328بأشهد أف علي بن الفضل رسوؿ اهلل، كأظهر مذىب آّوس كأمرىم ]ؽ/

 كافاألمهات كاألخوات كنكاح الصبياف، كأمرىم بشرب ا٣بمر، ك 

ٯبمع من عنده من النساء ُب دار كل ليلة ٝبعة كيرسل الرجاؿ عليهن فيفجركف ّٔن ُب 
ليلتهم فمن امتنع من ذلك قتلو كأباح دمو، ككاف يتسمى برب العا٤بْب، ككاف استقراره ُب 

ا٤بذٱبرة مدينة ٥بم ُب اليمن، كغلب على صنعاء كعلى كثّب من نواحي اليمن، كخرب 
ـ[، ككاَب ملكو ليلة الَبكية عسكر الباطنية 929ة عشرة كثبلٜبائة ]ا٤بساجد ُب سنة سبع

يقدمهم رسو٥بم يقاؿ لو: أبو طاىر بعد أف غلبوا على كثّب من العراؽ كا٢بجاز كا٤بشرؽ 
كالشاـ كباب مصر، فلما دخلوا يـو الَبكية مكة قتلوا ا٤بسلمْب ُب مكة كىم ُب ا٤بسجد 

الكعبة كدكر مكة كقلعوا باب الكعبة كا٢بجر األسود، ا٢براـ من غّب أكفاف، كهنبوا كسوة 
كاحتملوه معهم يريدكف إغراقو ُب الفرات، كبذؿ ٥بم أمّب بغداد ألف دينار كيردكنو فأبوا 



عليو حٌب أف عبد اهلل الباطِب اإل٠باعيلي صاحب أفريقية كتب إٔب أيب طاىر يلومو كيلعنو 
د عندىم اثنتْب كعشرين سنة، ك٤با عزموا كيقوؿ: حققت علينا الكفر، فمكث ا٢بجر األسو 

على رده علقوه ُب جامع الكوفة ٍب ٞبلوه على ٝبل كاحد حٌب ردكه إٔب موضعو كقد كاف 
يـو ٞبلوه تفسخ ٙبتو ثبلثة ٝباؿ قوية من ثقلو، كمن ٝبلة مذىبهم تعلقهم بالتنجيم 

ؿ الٍب تكسف فيها كا٢بساب فإذا خالف ما يقولوف قالوا: غلطنا دقيقة كقد عرفوا ا٤بناز 
القمر كالشمس فيخربكف العامة بالكسوؼ قبل أف تقع فيكوف ذلك ذريعة إٔب قبو٥بم كلو 
تعلم تلك ا٤بنازؿ بدكم لعرؼ الكسوؼ قبل كقوعو مثلهم كأحسن، كاعرفوا أنو كاف أىل 

البغضاء ألئمة ا٢بق ُب ٪براف بِب ا٢برث بن كعب كٓب يكونوا باطنية، ككانت ياـ من أنصار 
 ألئمة عليهم السبلـ، ككاف أكؿ حدكث مذىب الرفضا

آلؿ ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيهم ُب عشر التسعْب بعد ثبلٜبائة من ا٥بجرة زمن 
اإلماـ القاسم بن علي العيا٘ب عليو السبلـ كصل بو عابر من أىل اليمن يقاؿ لو أٞبد بن 

 الرياف، ٍب سرل فيهم الباطن إٔب زماننا ىذا.
ا أنقذكم اهلل من الضبللة كم بْب األصلْب ككم بْب ا٤بذىبْب، كاسألوا من خياركم من فاعرفو 

يتعرؼ أليسوا ٱبصوف ٝباعة منهم كيعلموهنم الكفر كال يرضونكم تطلعوف على شيء من 
ذلك، ُب كل كقت مذىب ٱبالف ما تقدمو، يعرفو القدماء منكم كرٗبا يغرنكم بكثرة 

غَبكا بذلك فإف قومان كانوا مع علي بن أيب طالب عليو الصبلة ُب بعض األحواؿ فبل ت
[ كلو، ككانت جباىهم كركب ا٤بعز من كثرة السجود 329السبلـ ككانوا يصلوف الليل ]ؽ/

فمرقوا من اإلسبلـ، ككانوا يـو مركقهم ثبلثْب ألف فارس كقالوا إف عليان عليو السبلـ كافر 
لنهركاف أربعة آالؼ إال تسعة رجاؿ، كمن العجب فقاتلوا عليان عليو السبلـ فقتل منهم يـو ا

أف ا٤ببلحدة كأكالد آّوس ٰبتالوف عليكم بإظهار ٧ببتنا أىل البيت كبكثرة الصبلة كيقولوف 
إنو ال إماـ من آؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم يثقوف بو كيركنو كذبان كزكران ليبطلوا شرائع 

رّٔم فتصدقوف أقوا٥بم كتكذبوف رسوؿ اهلل صلى اهلل كٰبملونكم على عداكة آؿ ٧بمد كح



 اهلل عليو كآلو كسلم حيث قاؿ: ))أىل بيٍب كالنجـو كلما أفل ٪بم طلع ٪بم((.
كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ُب كل خلف من أىل بيٍب عدكؿ ينفوف عن ىذا 

 الدين ٙبريف الغالْب كانتحاؿ ا٤ببطلْب((.

كسلم: ))إف عند كل بدعة تكوف من بعدم يكاد ّٔا اإلسبلـ  كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو
كليان من أىل بيٍب موكبلن يذب عنو كيعلن ا٢بق كينوره كيرد كيد الكائدين فاعتربكا يا أكٕب 

 األبصار كتوكلوا على اهلل((.
كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))من أمر با٤بعركؼ كهنى عن ا٤بنكر من ذريٍب فهو ا٣بليفة 

عدم(( فتَبكوف قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كتأخذكف بكبلـ أكالد من ب
آّوس كا٤ببلحدة، كمذىبهم جحد الوحي كجحد ٦بي ا٤ببلئكة إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كآلو كسلم كإنكار القيامة كالبعث كالنشور كالنار كتكذيب اهلل سبحانو كتعأب، كمن 
وف ٥بم على ا٤بقهورين من أسبلؼ آؿ ٧بمد كيلزموهنم سفك جهالة أتباعهم أهنم يتباك

دماء من كاف ُب زماهنم من آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كيكذبوف التباعهم 
أف إ٠باعيل بن جعفر الصادؽ حي، كأنو ا٤بهدم، كبعضهم يقوؿ: قد مات إ٠باعيل كإ٭با 

ليهما السبلـ قد ماتا، كإل٠باعيل ا٤بهدم ٧بمد بن إ٠باعيل كىو حي، كا٤بعلـو أهنما ع
ككلده من حْب ماتا إٔب زماننا ىذا حوؿ ٜبا٭بائة سنة كٟبسْب سنة، كأىلهم من آؿ النيب 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم يعلموف ذلك كيرككنو، كا١بهاؿ يكذبوف آؿ النيب صلى اهلل عليو 
فار كعبدة الشمس كآلو كسلم ُب ذلك كيصدقوف علوجان كفاران يردكف عليهم من أرض الك

من ا٥بند كمن أرض آّوس الذين يعبدكف الشمس كالنّبات كيستحلوف نكاح أمهاهتم 
كبناهتم، فإذا عرفوا من أتباعهم مساعدة أظهركا ذلك كإذا خافوا ا٫برافهم أبطنوه، كيزعموف 
أف إمامهم ٱبلق كيرزؽ كٰبي كٲبيت كذلك كفر باهلل سبحانو ألف الرازؽ احملي ا٤بميت ىو 

 اهلل رب العا٤بْب دكف



[ صادقْب ٤با كاف ٨بتفيان كىو يقدر على أف ٱبلق كيرزؽ كٰبيي 330خلقو، كلو كانوا ]ؽ/
كٲبيت ألف ا٤بوجب لئلختفاء ىو ا٣بوؼ من ا١ببارين فلو كاف كذلك ٓب يتخف، كأيضان 

رين فإنو لوكاف حيان لكاف ظاىران ُب النواحي الٍب يسكنوهنا كيأمنوف عليو من سطوة ا١ببا
كينصركنو، ك٤با كاف ٧بمد بن إ٠باعيل داعي اإل٠باعيلية بقلعة كادم ظهر سار إٔب سلطاف 
األتراؾ يستنصره من الرـك كإمامو الذم يكذب أنو يراه ٱبلق كيرزؽ كٰبيي كٲبيت حاضر، 

كلكاف أكٔب بأف ينصره، فأين العقوؿ؟ كٓب ال ٱبرج اإلماـ الذم صاركا يكذبوف أنو حي 
ا٤بعادف كالكنوز كيستعْب بكم على من عاداه كعصاه، فسبحاف اهلل إنا أىل  حيويان كٱبرج

بيت النيب أعلم الناس بعلم جدنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كأعلم الناس بأىل 
بيتنا من علوج يأتونكم من ا٥بند خارجْب عن اإلسبلـ كمن آخرين حا٥بم كما ُب ا٢بديث 

 و كآلو كسلم يقولوف ما تعرفوف كيفعلوف ما تنكركف.عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
انظركا أنقذكم اهلل إٔب أحوا٥بم أليسوا موالْب ألعداء آؿ ٧بمد كمناصرين ٥بم من األتراؾ 

الذين قاؿ فيهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ال تقـو الساعة حٌب يقاتل 
الَبؾ، كٰبربوف آؿ ٧بمد فلو كاف اإلماـ  ا٤بسلموف قومان كأف كجوىهم آّاف ا٤بطرقة(( يعِب

حيان كما يزعموف ٤با رضي ٥بؤالء الدعاة أف ٰباربوا آؿ ٧بمد عليهم السبلـ كينصركف الَبؾ 
 أعداء آؿ ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم.

اعلموا رٞبكم اهلل أنو حقيق علي أف ال أقوؿ على اهلل إال ا٢بق إف أريد إال اإلصبلح 
وفيقي إال باهلل، إف الدعاة الذين يقتدكف ّٔم من الباطنية يبغضوف النيب مااستطعت كما ت

صلى اهلل عليو كآلو كسلم كعلي بن أيب طالب كـر اهلل كجهو كذريتهما عليهم السبلـ، 
 كلكنهم ٓب يتمكنوا من مرادىم إال بإظهار ٧ببتهم.

مشهد أمّب ا٤بؤمنْب حكى بعض الثقات أف ٝباعة كانوا يتسايركف كراء الكوفة فنظركا إٔب 
علي بن أيب طالب عليو السبلـ ُب العرل فقاؿ أحدىم: ما ىذه البنية؟ فقاؿ شيخ: ىذا 
قرب خادـ خويدـ خدٯبة، جعلوا النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم خويدـ استحقاران لرسوؿ 



كصرح اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاستهانة، كجعلوا عليان عليو السبلـ خادمان ٣بويدـ، 
بعضهم بآّوسية فقاؿ: إف دين ٧بمد ليس شيء ككذلك دين موسى كدين عيسى، ٍب 

قاؿ: إف صح شيء من األدياف فآّوسية. فإذا علموا أف أحدان قد اطلع على ذلك أنكركا 
أشد اإلنكار ككتبهم كمقاالهتم تفضحهم أليسوا يستدرجوف ا١بهاؿ با٤بواثيق الشديدة، 

[ فأكؿ ما يبتدكهنم بالعفاؼ كالكفاؼ كفعل الطاعات 331/كيدرجوهنم درجة درجة ]ؽ
كالتأٓب للمظلومْب من قدماء آؿ ٧بمد، فإذا علموا أف قد ركن إليهم أحد كانسلخ إليهم 
أدرجوه ُب شيء آخر من بواطنهم، كال يزالوف بو حٌب يسلخونو من اإلسبلـ، كقد اطلع 

ُب كتبهم مثل كتاب )الببلغ األكرب(  على كفرىم باهلل كثّب من العلماء كتدرٯبهم للجهلة
ككتاب الرضاع، ككتاب ا١بامع، ككتاب ا٤ببتدأ كا٤بنتهى ككتاب العلم ا٤بكنوف كالسر 

ا٤بخزكف، ككتاب دعائم اإلسبلـ ككتاب احملصوؿ ككتاب تأكيل الشريعة كغّبىا ٩با صدركه 
 من الكفر

لـو من دين النيب صلى اهلل عليو باهلل كرسولو كإبطاؿ الشرائع كٱبفوف ذلك كما قدمنا، كا٤بع
كآلو كسلم أف معآب الدين كالفرائض كالعلـو اإل٥بية ٯبب إظهارىا كإشاعتها كإذاعتها ُب 

ا٤بسلمْب أينما كانوا، كقد علم من ىؤالء إخفاء كتبهم، كليس السبب إال ما يعرفو العاقل 
أف ال يظهر على ا٤بستعمل لعقلو أف معهم فيها فضائح اكتتبوىا ألف اإلنساف ٰبب 

فضائحو من ٱبزيو ّٔا، كلعمرم لقد ظهرت فضائحهم كفضحهم اهلل تعأب باطبلع بعض 
 العلماء عليها.

قاؿ ُب بعض كتبهم كىو كتاب الببلغ: إذا ارتقى ا٤بؤمن إٔب أعلى درجة يعِب الكفر زاؿ 
البتة من  عنو العمل كلو كاسَباح كال صـو عليو كال حج كال صبلة كال جهاد كال ٰبـر شيء

 طعاـ كملبس كمنكح.

قاؿ ُب موضع آخر: إف ىذا العآب ُبء ٥بم يعِب غنيمة، كٝبيع من كاف يعبد اهلل من الناس 
٥بم عبيد كنساؤىم إماء ٩بلوكات، كأموا٥بم ٥بم طلق يعِب حبلؿ قاؿ كال ٰبـر من ذلك إال 



ٱباؼ أف يقتل أك من كاف قد عرؼ حقائق ملتهم كدخل فيها، قاؿ كال يعبد اهلل إال حيث 
حيث ٱباؼ يقتل، ىذا معُب كبلمو كلعنة اهلل على من زاغ، كقاؿ ُب كتاب الببلغ أيضان ُب 

موضع آخر: كما العجب من شيء كالعجب من شيء يرل نفسو بعقل كدين ينتحلو 
تكوف لو أخت حسناء ليس لو امرأة كحسنها ٰبرمها على نفسو كىو إليها ٧بتاج كيدفعها 

يب فينكحها فيجعلو أكٔب ّٔا منو، كقد كاف الواجب أف يكوف ا١باىل لرجل غريب أجن
بأختو كبنتو أحق منو كأكٔب إنو أكٔب بسَب عورهتا من الغريب، انظر إٔب قدماء آّوس ىل 
ذلك عليهم ٧بظور، ىذا منقوؿ بلفظو كلعنة اهلل على من زاغ، كقاؿ ُب موضع آخر ما 

الكعبة شرفها اهلل الذم ال يصلح إال لئلستجمار،  إل٥بنا أمرنا بتقبيل ا٢بجر األسود ُب
كىذا منقوؿ ٗبعناه كأكثر لفظو كلعنة اهلل على من زاغ، كقاؿ صاحب كتاب الببلغ أيضان 
ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: كحذرىم ٧بمد على قدر سخافة عقو٥بم ٩با ال 

[ حٌب استعبدىم عاجبلن 332/يركنو أبدان من الرجوع ُب القيامة كالعقاب كالعذاب ]ؽ
كاستدفع ّٔم شر أعدائو، كجعلهم ُب حياتو كلذريتو من بعده خوالن كعبيدان كاستباح بذلك 
أموا٥بم كجعلهم لو كلعقبو ملكان دائمان كشأنان عظيمان كمودة ُب قلوب ا١بهاؿ فقاؿ: }قيٍل الى 

{، فكاف أمره معهم كأمرىم معو نسيئة ألنو كعدىم أىٍسأىليكيٍم عىلىٍيًو أىٍجرنا ًإالَّ اٍلمىوىدَّةى ُب اٍلقي  ٍرىبى
 الثواب بعد موهتم ُب

االخرة كدخوؿ ا١بنة كا٢بور العْب كىذا ٩با ال يركنو أبدان كال ٲبكنو الوفاء بو، ىذا منقوؿ 
بلفظو كلعنة اهلل على من زاغ، فهذا الكفر الذم ال أبلغ منو، كقد بلغنا عن آبائنا األئمة 

السبلـ كشيعتهم رضي اهلل عنهم بسند متصل إٔب علي عليو السبلـ قاؿ: الكراـ عليهم 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يا علي يكوف ُب آخر الزماف قـو ٥بم نبز 

 يعرفوف بو يقاؿ ٥بم الرافضة إف أدركتهم فاقتلهم قتلهم اهلل إهنم مشركوف((.

د اهلل تعأب كالفوز بالثواب الذين أمر النيب فلينظر ا٤بسَبشد أم الفريقْب أحق باألمن عن
صلى اهلل عليو كآلو كسلم عليان عليو السبلـ بقتلهم كما تقدـ اآلف أـ الذين قاؿ فيهم النيب 



صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيما ركاه األئمة عليهم السبلـ كشيعتهم رضي اهلل عنهم 
نو قاؿ: رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو باإلسناد ا٤بوثوؽ بو إٔب أيب ذر الغفارم رضي اهلل ع

كآلو كسلم كىو يبكي فقلت: فداؾ أيب كأمي قد قطعت أنياط قليب فقاؿ: ))ال قطع اهلل 
نياط قلبك يا أبا ذر إف ا٢بسْب يولد لو كلد يسمى عليان أخرب٘ب حبييب جربيل أنو يعرؼ ُب 

ة زيد فرساف اهلل ُب األرض كأف السماء بزين العابدين كأنو يولد لو ابن يقاؿ لو زيد كأف شيع
فرساف اهلل ُب السماء ا٤ببلئكة، كأف ا٣بلق يـو القيامة ٰباسبوف كأف شيعة زيد ُب أرض 

بيضاء كالفضة أك كلوف الفضة يأكلوف كيشربوف كيتمتعوف كيقوؿ بعضهم لبعض امضوا إٔب 
٪بائب من  موالكم أمّب ا٤بؤمنْب حٌب ننظر إليو كيف يسقي شيعتو، قاؿ: فّبكبوف على

الياقوت كالزبرجد مكللة با١بواىر أزمتها اللؤلؤ الرطب رحا٥با السندس كاالستربؽ، قاؿ 
فبينماىم يركبوف إذ يقوؿ بعضهم لبعض كاهلل إنا لنرل أقوامان ما كانوا معنا ُب ا٤بعركة، قاؿ 

ا من فيسمع زيد فيقوؿ كاهلل لقد شارككم ىؤالء فيما كنتم من الدنيا كما شارؾ الذين أتو 
.))  بعد كقعة صفْب كإهنم إلخوانكم اليـو كشركاؤكم اليـو

كركم عنو صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ: ))إف هلل جندان ُب السماء كىم ا٤ببلئكة 
 كجندان ُب األرض كىم الزيدية(( .

كركينا عن أمّب ا٤بؤمنْب علي عليو السبلـ أنو قاؿ: )الشهيد من ذريٍب كالقائم با٢بق من 
[ يـو 333م ا٤بصلوب بكناسة كوفاف إماـ آّاىدين كقائد الغر احملجلْب يأٌب ]ؽ/كلد

القيامة ىو كأصحابو تتلقاىم ا٤ببلئكة ا٤بقربوف ينادكهنم ادخلوا ا١بنة ال خوؼ عليكم كال 
 أنتم ٙبزنوف(.

 كركينا باإلسناد ا٤بوثوؽ بو إٔب أيب جعفر ٧بمد بن علي الباقر عليو السبلـ عن النيب صلى
اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ للحسْب: ))يا حسْب ٱبرج من صلبك رجل يقاؿ لو زيد 

 بغّب حساب((. -كركل-يتخطى ىو كأصحابو رقاب الناس غران ٧بجلْب يدخلوف ا١بنة 
كُب بعض الركايات: ))ينادم ا٤بنادم من ىؤالء؟ فيقاؿ: ىؤالء دعاة ا٢بق(( كبلغنا عن 



ؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))يقتل من كلدم رجل أنس بن مالك أنو قاؿ: قاؿ رسو 
يدعى زيدان ٗبوضع يعرؼ بالكناسة يتبعو عليو كل مؤمن(( إٔب غّب ذلك، كُب ىذا القدر  

ًبيًلي أىٍدعيو ًإٔبى اهلل عىلىى بىًصّبىةو أىنىا كىمىًن اتػَّبػىعىًِب كىسيٍبحىافى  ًذًه سى كفاية للعاقل اللبيب }قيٍل ىى
نىا ًمنى اٍلميٍشرًًكْبى{كالسبلـ على من اتبع ا٥بدل، كال حوؿ كال قوة إال باهلل العلي اهلل كىمىا أى 

 العظيم، كصلى اهلل على سيدنا ٧بمد كآلو كسلم.

 ]رسالة لئلماـ ٰبذر فيها من مكائد الصوفية[
كلو عليو السبلـ ىذه النصيحة للمسلمْب كٙبذيرىم من مكائد صوفية ىذا الزماف، 

 تقدـ ٤بناسبتها كسبق الوعد ّٔا: كأ٢بقناىا ٗبا
 

ا٢بمد هلل كسبلـ على عباده الذين اصطفى، كتابنا ىذا إٔب من بلغو من ا٤بسلمْب كتبناه 
 تقربان إٔب اهلل تعأب كنصيحة ٥بم، أما بعد:

فسبلـ عليكم، كإنا لنحمد اهلل الذم ال إلو إال ىو إليكم، ٍب اعلموا رٞبكم اهلل تعأب أف 
أب كاحد أرسل إلينا نبيو الصادؽ األمْب ٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم ربنا تبارؾ كتع

بشريعة كاحدة، كأمرنا سبحانو كتعأب أف نقيم الدين كال نتفرؽ فيو كال نتخلف، قاؿ اهلل 
يػٍنىا إًلىٍيكى كىمىا كى  يًن مىا كىصَّى ًبًو نيوحنا كىالًَّذم أىٍكحى نىا بًًو سبحانو كتعأب: }شىرىعى لىكيٍم ًمنى الدّْ صَّيػٍ

ينى كىالى تػىتػىفىرَّقيوا ًفيًو{، كقاؿ تعأب: }ًإفَّ الًَّذينى فػىرَّقيوا  ًإبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا الدّْ
الًَّذينى تػىفىرَّقيوا  انيوا ًشيػىعنا لىٍستى ًمنػٍهيٍم ُب شىٍيءو{، كقاؿ تعأب: }كىالى تىكيونيوا كى ًدينػىهيٍم كىكى

فيوا...{ اآلية، كقاؿ النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))ستفَبؽ أمٍب إٔب ثبلث كىاٍختػىلى 
كسبعْب فرقة كلها ىالكة إال فرقة كاحدة(( فهذه ا٢بجج النّبات قائمة هلل عليكم بتحرٙب 

االختبلؼ ُب الدين ككذلك نبيكم صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأصحابو األخيار من 
 يكن بينهم اختبلؼ ُب حياتو أليس ذلك ىو الدين؟ أـ الدين ا٤بهاجرين كاألنصار، فإنو ٓب



ىو ا١بارم من االختبلؼ بْب الناس بعد ذلك؟ ال ٘بلعوا ا١بهل كشبهة الباطل معتمدكم 
 ُب دينكم فتقولوف نقتدم ٗبا ىو ثابت

[ ُب البقاع الشريفة طهرىا اهلل كحرسها من ا٤بآثر كاألفعاؿ، فإف رسوؿ اهلل صلى 334]ؽ/
عليو كآلو كسلم تعلموف ىجرتو من أفضل بقاع األرض كىي مكة ا٤بشرفة ٤با كاف فيها اهلل 

من ا٤بآثر كاألفعاؿ ا٤بخالفة لدين اهلل فلو كاف ما فعل ىناؾ حجة كدين لكاف ما تقدمو 
حجة، كلكن الدين ما شرع اهلل سبحانو كتعأب كافَبضو عليكم كأحبو منكم من الصبلة ُب 

لة مع ٛباـ الطهارة كالزكاة الواجبة كالصدقات، كصبلت األرحاـ، أكقاهتا من فرض كناف
كالصياـ الواجب كا٤بستحب، كا٢بج إٔب بيت اهلل ا٢براـ، كذكر اهلل ُب السر كالعلن، كاألمر 
با٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كا١بهاد ُب سبيل اهلل، كالتجنب ٤با حـر اهلل، كما أشبو ذلك 

رسولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم بتبليغو إٔب أمتو، كتلقتو األمة  ٩با ذكره اهلل ُب كتابو كأمر
بالقبوؿ مثل قولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))مثل أىل بيٍب فيكم مثل سفينة نوح من 
ركبها ٪با كمن ٚبلف عنها غرؽ كىول(( ركاه ٝباعة عن النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

كقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم ُب غدير خم: ركاية تفيد السامع منهم علمان بصحتها  
))من كنت مواله فعلي مواله اللهم كاؿ من كااله كعاد من عاداه كانصر من نصره كاخذؿ 

من خذلو(( أك كاف بصحتو شاىد ُب كتاب اهلل كرده صلى اهلل عليو كآلو كسلم لبيضة 
لك غّبىا، كقاؿ صلى الذىب على من أعطاىا النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ألنو ال ٲب

اهلل عليو كآلو كسلم: ))ال صدقة إال عن ظهر غُب(( فإف الشاىد بصحة ىذا ا٣برب قولو 
 تعأب: }كىالى ٘بىٍعىٍل يىدىؾى مىٍغليولىةن ًإٔبى عينيًقكى كىالى تػىٍبسيٍطهىا كيلَّ اٍلبىٍسًط{، أم ال تبخل كال تعط

ا افَبض اهلل اإلقتداء بالصا٢بْب من ذرية رسوؿ اهلل مالك كلو }فػىتػىٍقعيدى مىليومنا ٧بىٍسيورنا{، ك٩ب
صلى اهلل عليو كآلو الذين أذىب اهلل عنهم الرجس كطهرىم تطهّبان كما حكاه اهلل تعأب 

حيث قاؿ: }ًإ٭بَّىا ييرًيدي اهلل لًييٍذًىبى عىٍنكيمي الرٍّْجسى أىٍىلى اٍلبػىٍيًت كىييطىهّْرىكيٍم تىٍطًهّبنا{، كقاؿ فيهم 
هلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ))مثل أىل بيٍب فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها ٪با رسوؿ ا



كمن ٚبلف عنها غرؽ كىول، كمن قاتلنا آخر الزماف فكأ٭با قاتل مع الدجاؿ(( كقاؿ صلى 
اهلل عليو كآلو كسلم: ))من أحب أف ٰبيا حياٌب كٲبوت ميتٍب كيدخل ا١بنة الٍب كعد ريب 

الب كذريتو الطاىرين أئمة ا٥بدل كمصابيح الدجى من بعده فإهنم لن فليتوؿ علي بن أيب ط
ٱبرجوكم من بابا ا٥بدل إٔب باب الضبللة(( كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم بعد أف أخربىم 

[ كسلم ستفَبؽ إٔب ثبلثة كسبعْب فرقة كلها ىالكة 335أف أمتو صلى اهلل عليو كآلو ]ؽ/
 عليو كآلو كسلم: ))إ٘ب تارؾ فيكم ما إف ٛبسكتم بو لن إال كاحدة كما بلغنا عنو صلى اهلل

تضلوا من بعدم أبدان كتاب اهلل كعَبٌب أىل بيٍب، إف اللطيف ا٣ببّب نبأ٘ب أهنما لن يفَبقا 
حٌب يردا علي ا٢بوض(( كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إف عند كل بدعة يكاد ّٔا 

و يعلن ا٢بق كينوره كيرد كيد الكائدين فاعتربكا يا اإلسبلـ كليان من أىل بيٍب موكبلن يذب عن
أكٕب األبصار كتوكلوا على اهلل(( فإف قيل: إف أتباع آؿ ٧بمد قليل. قلنا ٥بم إف الفرقة 

الناجية ىي أقل من اثنتْب كسبعْب فرقة كألف اهلل سبحانو كتعأب يقوؿ: }كىًإٍف تيًطٍع أىٍكثػىرى 
 مىٍن ُب األىٍرضً 

ًبيًل اللًَّو{،كبقولو سبحانو: }كىمىا أىٍكثػىري النَّاًس كىلىٍو حىرىٍصتى ٗبيٍؤًمًنْبى{، ك٩با  ييًضلُّوؾى عىنٍ  سى
حـر اهلل سبحانو اتباع ملة كفرية أصلها الذم ينتمى إليو دين آّوس الذين ينكحوف 
ية أمهاهتم كبناهتم كأخواهتم فإنو فيما بلغنا من العلم كركاه الثقات أنو بقي من آّوس بق

عجزكا عن حرب ا٤بسلمْب فأظهركا اإلسبلـ كأبطنوا الكفر كتزيوا بزم ا٤بسلمْب، كدخلوا ُب 
ضعفاء ىذه األمة من الركافض كتسموا اإل٠باعيلية، كفيو صفة السنية كيسموا بالصوفية، 

 فأما اإل٠باعيلية فقد ٘بنبهم أكثر األمة ُب زماننا ىذا، كأما الصوفية فإهنم قد استنزلوا الناس
كسلخوىم عن اإلسبلـ إال من عصم اهلل ألهنم يقولوف أف اهلل سبحانو كتعأب حل ُب 

النساء ا٢بساف كفيمن أشبهها من ا٤برادف، فاٙبد ّٔا فليس رّٔم إال الصور ا٢بساف، تعأب 
عن ذلك علوان كبّبان، فصاركا يتغنوف باألشعار من الغزؿ كذكر العشق كالفسق، ٍب إهنم 

التهليل كذكر النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم ليقبل قو٥بم ا١بهلة كٙبقن ٱبلطونو بشيء من 



دماؤىم فلو أف الناس علموا ما ىم عليو لتجنبهم كل من يعتزم إٔب اإلسبلـ، كلسارع إٔب 
قتلهم ٝبيع العلماء با٢ببلؿ كا٢براـ، فمن أعاهنم على تقرير دينهم كاف حكمو حكمهم ُب 

اإلسبلـ كطمس شريعة ٧بمد عليو أفضل الصبلة كالسبلـ،  الكفر ألنو قد أعاف على ىدـ
قاؿ اهلل سبحانو: }كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربّْ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى اإًلٍبًٍ كىاٍلعيٍدكىاًف{، كقاؿ 

كسلم: ))من سبحانو كتعأب: }كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍم ًمٍنكيٍم فىًإنَّوي ًمنػٍهيٍم{ كقاؿ صلى اهلل عليو كآلو 
 أعاف بباطل

]ليدحض[ بباطلو حقان فقد برئ من ذمة اهلل كذمة رسولو(( كمن ا٤بعاكنة لو التشبو ّٔم ُب 
ا٢بضرات كلو بالتهليل الذم ٱبالطو شيء من ا٤بنكرات ألنو يكوف ذريعة ٥بم إٔب التمادم 

فبل [ اإلسبلـ 336ُب باطلهم كإٔب انتشار كفرىم، ككل طاعة يكوف سببها طمس ]ؽ/
شك أنو ٯبب ٘بنبها، أال ترل أف عمارة ا٤بساجد من القرب ا٤بقربة إٔب اهلل سبحانو كتعأب، 
ٍب ٤با عمر ا٤بنافقوف مسجدان ضراران ككفران كتفريقان بْب ا٤بؤمنْب كإرصادان ٤بن حارب اهلل كرسولو 

الورع ككاف ذلك عند اهلل كعند رسولو معصية كما ىو معلـو من الدين ضركرة، كعند أىل 
من علماء اإلسبلـ ألف ا٤بصلحة إذا قارنتها مفسدة ]مساكية أك راجحة أف ا٤بصلحة تنتقل 
مفسدة[ كقد حذر منهم صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيما بلغنا عنو ككذلك حذر منهم كثّب 
من علماء فرؽ اإلسبلـ، ٍب اسألوا رٞبكم اهلل ىل كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

من أصحابو أك أحد من صلحاء ىذه األمة يأتوف بطارو كمزمار كمغن كيصفحوف  أك أحد
كيرقصوف، ال كاهلل ما ذلك دينهم كإ٭با ىو دين ىؤالء الكفار الذين قاؿ اهلل تعأب فيهم: 

نٍػيىا كىذىكٍّْر  ٍونا كىغىرَّتٍػهيمي ا٢بٍىيىاةي الدُّ ًبًو أىٍف تػيٍبسىلى نػىٍفسه ٗبىا  }كىذىًر الًَّذينى اٚبَّىذيكا ًدينػىهيٍم لىًعبنا كى٥بى
كىسىبىٍت لىٍيسى ٥بىىا ًمٍن ديكًف اهلل كىٕبّّ كىالى شىًفيعه{، كقاؿ تعأب: }أىفػىرىأىٍيتى مىًن اٚبَّىذى ًإ٥بىىوي ىىوىاهي 

تىمى عىلىى ٠بىًٍعًو كىقػىٍلًبًو كىجىعىلى عىلىى بىصىرًًه ًغشىاكىةن فىمى  ٍن يػىٍهًديًو ًمٍن بػىٍعًد كىأىضىلَّوي اللَّوي عىلىى ًعٍلمو كىخى
 اهلل أىفىبلى تىذىكَّريكفى{.



أيها الناس انتبهوا من غفلتكم كانصركا دين نبيكم كال تكونوا من الذين قاؿ اهلل فيهم: 
نٍػيىا كىىيٍم ٰبىٍسىبي  ٍعيػيهيٍم ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ وفى }قيٍل ىىٍل نػينىبّْئيكيٍم بًاألىٍخسىرًينى أىٍعمىاالن، الًَّذينى ضىلَّ سى
ًبطىٍت أىٍعمىا٥بييٍم فىبلى نيقً  يمي ٥بىيٍم أىنػَّهيٍم ٰبيًٍسنيوفى صينػٍعنا، أيكلىًئكى الًَّذينى كىفىريكا بًآيىاًت رىًٍّّْٔم كىلًقىائًًو فىحى

نَّمي ٗبىا كىفىريكا كىاٚبَّىذيكا آيىاٌب كىريسيًلي ىيزيكنا{.  يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىٍزننا، ذىًلكى جىزىاؤيىيٍم جىهى

 ]بعض عمائر اإلماـ[
رجعنا إٔب ما كاف بعد عمارة ا١بامع ا٤ببارؾ، ٍب ابتدأ عليو السبلـ بعده بيوتو الشريفة كما 

يتعلق ٗبرافق كفوده كجنوده، ٍب أسس عقيب ذلك السمسرة ُب ا٥بجر قل مثلها ُب العمائر 
سمسرة ككقفها على ا١بامع كىي معلومة فإف أىل النظر ُب العمائر يقولوف إف ىذه ال

كأساطْب جامع شهارة من عجائب اليمن، ٍب أسس جامع ا٥بجر كىو قريب من جامع 
شهارة احملركسة باهلل، ٍب ابتدأ ُب إحياء كادم صومل كىو كادو معركؼ ُب جانب عذر 

الغريب ٩با يقرب من ساحل األىنـو فإنو استقر عليو مدة كتردد كثّبان حٌب أحياه كغرس فيو 
ٍب غّبه من كادم كعر كأعماؿ بطنة حجور حٌب كاف اإلنفاؽ من  النب كالقند كاألرز،

[ قوت الوافدين كالقاصدين 337أمبلكو ا٤بباركة أكثر من بيت ا٤باؿ، كلقد كاف أكثر ]ؽ/
كا٤ببلزمْب األرز الكثّب، كألىل ا٤بدرسة ا٤بنصورية كذلك، كلقد كاف يعطى األرز أكثر من 

بركة ظاىرة كإال فإف ذلك انقطع بعد موتو أكبقى الذرة ُب كثّب من األكقات، كماىي إال 
 منو ماال يذكر.

 ]رؤية اإلماـ[
قاؿ الفقيو ناصر بن عابد الشهارم: إنو كاف لئلماـ عليو السبلـ أراؾ استغلت بعمارة ىذا 
ا٤باؿ ُب صومل كغّبه ككنت فيما سبق ال نلتفت إليو فقاؿ: ٕب األمر كذلك كلكِب رأيت 

كشكوت عليو قاؿ فوضع كفو  -كـر اهلل كجهو ُب ا١بنة-٤بؤمنْب عليان ُب ىذه األياـ أمّب ا
الطاىرة علٌي، كقاؿ: أقر اهلل قرارؾ مرتْب أك ثبلثان فقد آنا إف شاء اهلل كاثق بقبوؿ دعوتو أك  
كما قاؿ، ككاف ُب أياـ الصلح يَبدد ُب جباؿ األىنـو كظليمة كببلد عذر ككادعة إذا كثر 



ارة كشحنتها، ٍب حدث ُب ابتداء عمارة ا١بامع ا٤بقدس ُب عاـ ٜباف عليو الوفد صيانة لشه
عشرة كألف ا٢بطمة الشديدة ا٤بسماة مع أىل مشارؽ شهارة كببلد صعدة الساجية 

كعمت حٌب ىلك كثّب من ا٣بلق، كالذ بشهارة عآب من الناس، فآكاىم حٌب كادكا يصلوف 
 آخر الطعاـ.

 ]قلة ا٤بؤنة ُب حصن شهارة[
الفقيو الفاضل علي بن غبيس الربطي أنو أخربه الشيخ ٧بمد بن فبلف من أصهار أخرب٘ب 

اإلماـ عليو السبلـ من أىل برط أنو كصل إٔب اإلماـ ُب تلك األياـ ككاف اإلماـ عليو 
السبلـ ُب بعض منازؿ داره السعيد ٩بتدان على سريره كسألِب عن أخبار ا٤بشرؽ كأنا أخربه 

م ٧بمد يعِب اإلماـ ا٤بؤيد عليو السبلـ دخل كقاـ قريبان من باب كىو يستزيد٘ب، كإذا سيد
ا٤بنزؿ، ٍب دخل السيد ا٢بسن ٍب السيد صاّب ٍب عيوف السادة كالفضبلء، كالفقيو ٰبٓب بن 

٧بمد بن حنش كاقف على الباب أيضان من خارج ا٤بنزؿ، ك٤با رآىم اإلماـ عليو السبلـ 
ا أصحاب ما اجتمعتم إال ألمر، قاؿ فنظر بعضهم استول جالسان كقاؿ ٥بم: مرحبان بكم ي

بعضان كاستحيوا من اإلماـ عليو السبلـ حٌب أعاد عليهم كتبسم إليهم فعلى ذىِب أف 
ا٤بتكلم السيد صاّب بن عبد اهلل الغربا٘ب رٞبو اهلل فقاؿ: يا موالنا األصحاب تذاكركا 

خرل كىش إليهم كقاؿ: ىم نصيحة يلقوهنا إليك كمرادىم تسمعها، قاؿ فتبسم اإلماـ أ
أىل النصيحة لئلسبلـ ككذا كمقبوؿ نصيحتهم كال نتهمهم ُب نيصحة ىذه األمة أك كما 

قاؿ، فقالوا للسيد صاّب تكلم، فقاؿ: ذكر األصحاب أف ىذا ا٢بصن قد فتح اهلل بو 
كتفضل على اإلسبلـ كاألعداء ٧بيطة كال ٥بم إال الوفاء كرعاية الصلح إرادة، كقد صار 

[ تنظر فيمن أٓب من 338لطعاـ فيو قليبلن ك٬باؼ كرة العدك إذا عرؼ ذلك فأكؿ ما ]ؽ/ا
الضعفاء كأىل ا٢باجة فَبدىم إٔب ا٤بواضع الٍب ينالوف ّٔا القوت حٌب يقل ا٤بخركج، ٍب 

أصحابك كمن تعلق ّٔذا ا٢بصن منهم من ٱباؼ العاقبة كال يأمن من ببلد الظلمة، فهذا 
 كمنهم منعليك كفايتو كحفظو، 



يأمن على نفسو كتأمن عليو كُب ببلده ما يقـو بو فتعطيو ما يوصلو كيذىب حٌب يعيد اهلل 
سبحانو عائدتو كيعود إف شاء اهلل تعأب، كمنهم من ال عذر عنو فيتحتم القياـ بو، قاؿ 

فلما ٠بع ذلك منو رأيت كجهو تقطب كبدا من ٢بظاتو كقاؿ: ما تركف يا أصحاب؟ فقالوا  
صدؽ ىذه النصيحة الٍب رأيناىا، قاؿ فرأيتو يتلوف ٍب اسَبجع كأكثر، كقاؿ: يا كلهم: 

سبحاف اهلل كنا نعتقد أف معنا علماء ىداة ُب الدين ككذا، فإذا ىم قد نفوا خزانة اهلل 
سبحانو كتعأب كىي التوكل عليو كأ١بونا إٔب حجرة سوداء كحبة بيضاء، ٍب قاؿ: فمن لنا 

يها كيقوؿ فيما بْب ذلك: أين ترك٘ب أذىب بالرٞبات، ٍب أقسم قبل حصوؿ شهارة كما ف
باهلل ال كاف إال أقا٠بهم ما معي حٌب ال يبقى شيء ٍب أٞبل عصام كأخرج معهم يصيبِب 
ما أصأّم أك كما قاؿ، ك٠بعت ىذه الركاية من غّب كاحد من أصحابو عليو السبلـ ففرج 

 ٢بمد هلل رب العا٤بْب.اهلل تلك الغمة كأبدؿ اهلل العسر باليسر كا

 ]ذكر قضايا حدثت أثناء الصلح[
كُب أياـ الصلح الكبّب قضايا نذكر ما أمكن، منها أنو كاف ُب الفراع من أعلى ا٤بّب كما 

يقرب من شاـ مور شجرة عظيمة من أجناس شجر ٦بموعة من ثبلثة أنواع أك أكثر فكاف 
٥با للزيارة كالذبائح من اإلبل كالبقر كالغنم يقصدىا البدكاف من الشاـ كاليمن الببلد ا٤بقاربة 

كحو٥با كما أخرب٘ب من شاىدىا حجارة ملس توضع فيها ٢بـو ا١بزائر، كيطرح أسبلّٔا على 
الشجرة، كٯبتمع على ذلك عوآب ٕبيث ال ينقطع زائرىا كيعتقدكف فيها ما تعتقد ىوازف ُب 

غّب ذلك فجمع عليو السبلـ كثّبان ذات أنواط كيتحدث غوغاؤىم أهنم ٠بعوا منها أصواتان ك 
من العسكر كأعطى القبائل الذين حو٥با ما ألفهم بو، ٍب قصدىا فقطعها بعد اإلقامة عليها 

 ثبلثة أياـ كٝبع حطبان كأحرقها.
كفيها أقاـ كىو ُب ا٥بجر حدان على امرأة اعَبفت عنده بالزنا كرٝبها، كأقاـ ا٢بدكد 

 كالتعزيرات.
ىنـو قاؿ: كاف ا٣بمر ظاىران قبل استقرار يده الطاىرة على األىنـو أخرب٘ب بعض مشائخ األ



فجلد فيو كعزر كنفى بعضهم حٌب أنو ٓب يعد ُب الببلد إال بعد كفاتو صلوات اهلل عليو، 
 ككصل بيتو كمات ُب ليلتو كىو من بِب ٞبزة، ككذا ُب سائر الببلد الٍب ظهر عليها.

عواف حاشف من بطن يسموف أيلة يوس  [ أف امرأة من بلد يسمى339كمنها ]ؽ/
خافت من أىلها لشيء اهتموىا بو فهربت إٔب قـو منهم يسموف أيلة أٞبد فأجاركىا فأغار 
قومها فقبضوا امرأة من أكلئك، كقالوا: ىذه بتلك كتصاؼ الفريقاف للحرب كقد جعل أيلة 

احدان كاحدان يوس اإلمرأة الٍب قبضوىا ُب بيت ُب صفهم، ٍب أخذكا يدخلوف عليها ك 
كيظهركف ألىلها أهنم فعلوا فيها العظيم كرٗبا ٓب يكن شيء من ذلك إ٭با يقصدكف ٔبهلهم 

تقليل أكلئك، بلغ اإلماـ عليو السبلـ فأنكره كهنض بنفسو من شهارة حٌب صار إٔب ا٢ببس 
من ا٢بار كقدـ عليهم كلده موالنا علي عليو السبلـ فانتهبوا مواشيهم كقبضوا على من 

ركا عليو كأكلها الناس ككانت كثّبة، ككجدكا فيها غنمان لرجل منهم يسمى مسعود كاف قد
غائبان ُب طريق ا٢بج، كقد كصل ذلك اليـو أك يـو ثا٘ب إٔب اإلماـ عليو السبلـ فأعاد لو 

 قيمة ما فاتو، فكاف من أىل اليسار بعدىا.
ف من عذر الشرقي كصرخ )كفيها أف بدكان من العصيمات أغاركا على ماء يلي ببلد صدا

الصريخ فركب الشيخ الرئيس آّاىد علي بن كىاف بن علي رٞبو اهلل فوجد العصيمات قد 
أكقعوا ُب أصحابو فأغار عليهم ليصيب منهم غرة، ككاف فارسان فرماه بعضهم كقتل شهيدان 

كما ترؾ رٞبو اهلل، فوقع مع اإلماـ عليو السبلـ كا٤بسلمْب غم كترؾ اإلماـ الفتح عليهم  
 ذلك ُب قتل القاضي الشهيد ا٥بادم بن عبد اهلل بن أيب الرجاؿ رٞبو اهلل.

كفيها أرسل اإلماـ عليو السبلـ سعيد بن طاىر األسدم كسعيد بن طاىر الرك٘ب كبلٮبا من 
أصحاب آّاىد مشس الدين أٞبد بن عواض رٞبو اهلل، كأخرب٘ب عبد اهلل بن حديث أنو 

بد اهلل بن علي ا٢بجي العبادم، ككاف ىذا الشريف مع الَبؾ ثالثهما لقتل الشريف ع
أخذىم اهلل على طريقة التصوؼ ُب زماننا ٍب اسَبسل ُب سب اإلماـ عليو السبلـ كالعلماء 
كالنقص ٥بم، ككاف ٦بلسو مع الباشا جعفر كأصحابو إ٭با ىو كذلك فتلقوه فيما بْب صنعاء 



بْب شجر األثل ا٤بعركؼ ىناؾ كصافحو  كالركضة كطريق ا٢بشيشية فخرجوا عليهم من
بعضهم حٌب استمكن منو ٍب أنزلو بقوتو عن ظهر بغلتو كقتلوه كتفرقوا، كقبض على سعيد 

 بن طاىر األسدم فقتلو جعفر باشا كجزأه ُب أبواب ا٤بدينة ك٪با اآلخراف.
 كفيها كصل إٔب شهارة امرأة من خوالف العالية ٓب يكن فيها شيء من شبو النساء ُب

الصورة ك٥با اللحية كالشارب كا٤بشي كالقوة كالسطوة، كعرفت نفسها أهنا امرأة، كغلب 
[ 340الظن أهنا كاذبة، فأمر اإلماـ عليو السبلـ ا٢باج الفاضل التقي علي بن ٧بمد ]ؽ/

الذمارم أف يلمسها ٕبائل فوجدىا امرأة، كذكرت ىذه العربة ك٢بفظ ا٤بسألة ٯبوز مثل 
ب فإف الظاىر ٩بن حالو كذلك الذكورة فأمر عليو السبلـ أف يكشف ذلك مع الظن الغال

لبسها ذكران، كأف لو ظهرت على ىذا النظر أمارة ا٤برأة ُب رجل كادعى أنو رجل كاف األكٔب 
 أف يكشفها عدلة. كاهلل أعلم( .

 ]الصراع بْب األمّب ٧بمد الَبكي كالوإب العثما٘ب جعفر باشا[
ما اتفق لذلك من األسباب فكاف الصلح ُب سنة سبع فصل: ُب ذكر نقض الصلح ك 

عشرة كألف فأكؿ األسباب أف ُب صعدة احملركسة باهلل األمّب ٧بمد الَبكي كما تقدـ من 
قوة سلطانو كتغلبو على ببلد صعدة، ٍب ساس مشارؽ قحطاف ك٪براف حٌب كانوا لو من 

مع ُب ملك صعدة من غّب األعواف كيقاؿ إنو امتد عطاه كصنائعو إٔب بوادم البصرة فط
كاسطة الباشا صاحب صنعاء، ٍب طمع ُب كالية أرض اليمن، ككاف لو رسل يدخلوف 

بتجارة إٔب مصر كنواحيها، ككاف بينو كبْب الشريف إدريس بن حسن صاحب مكة اتصاؿ 
كتعاكف، فحصل من ىذا أنو كاتب إٔب أبواب سلطاف الرـك فبلغ جعفر باشا، فراسل إٔب 

السبلـ ُب أمره كأف ىذا عصانا ككذا، كصعدة كببلدىا كاليتنا فنحب منكم أف  اإلماـ عليو
تكونوا عوننا عليو كتفتحوا لنا الطريق إليو، كاإلماـ عليو السبلـ ٯبيبو: إف بيننا كبينكم عقدان 

ال ٫بلو كعدىان ال ننقضو، كىذا صاحبكم ال نعينكم عليو كال نعينو عليكم، ٍب كاتب 
ألمراء من أصحاب األمّب ٧بمد ككعدىم كأكعدىم حٌب أطمعهم ُب الباشا بعد ذلك ا



كالية صعدة كال علم ٥بم ٗبا ُب ضمّب صاحبهم، كالباشا يريد ا٤بعاجلة قبل كصوؿ الكتب 
كيتم لو ا٤براد، فلما عرؼ الباشا أف اإلماـ عليو السبلـ ال ينقض عهدان كال ٱبلف كعدان كقد 

ليو ٜبانية عشر أمّبان كجنودان كثرة ٩با يكوف كفؤان لو، كقد أكثر من ا٤بواصلة كا٤بكاتبة جهز ع
كثق أيضان باألمراء الذين ُب صعدة، فلما كصلت ٧باطهم إٔب ٟبر من بِب صرٙب أرسل 

اإلماـ عليو السبلـ كلده ا٢بسن رضواف اهلل عليو ُب ٝباعة ٢بفظ األطراؼ كحفظ الطريق 
 ال

 سبحانو بالوفاء بالذمة فاستبقاىم ىناؾ حٌب ٰبصل ُب جنود العجم غائلة؛ رعاية ٢بق اهلل
كصلوا خيواف كقد تعىب جنود صعدة ُب العمشية، ككاف ىذا األمّب قد أكثر على اإلماـ 

عليو السبلـ أنو يصّب ُب ٝبلتو كيعينو ككذا حيث ٓب تصلو الكتب بالوالية فإهنا لو كصلتو 
ه كاإلماـ عليو السبلـ ال ٯببو [، ك٤با خالفو 341ال ستظهر ّٔا على اإلماـ من عنده ]ؽ/

إال بكلمة الصواب كإ٘ب ال أنقض عهدان كال أخلف كعدان، ك٤با أيس من نصرة اإلماـ عليو 
السبلـ أطمعو السيد مشس الدين أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن ككاف قد أحسن إليو كأعلى قدره 

ع الظا٤بْب ُب ُب صعدة فإنو صار إليهم ُب أياـ قضية السيد ٧بمد بن عبد اهلل، ككاف م
صعدة على يد شريف من أشراؼ ا١بوؼ يسمى األمّب فارع بن ٞبيضة فجعلو األمّب 

٧بمد من أمرائو ٢برب جنود صنعاء كقد توسم فيو أنو ٦باب كأنو ابن اإلماـ ا٢بسن كصهر 
اإلماـ عليو السبلـ كأف اإلماـ تلحقو عليو الشفقة كا٤بصّب إٔب رأيو ُب نصرة ا٤بذكور، 

لك توجيهو للحرب كأعطاه ما ال ٰبتسب، فلما تقابلت ا١بنود خالطهم أىل فحصل من ذ
صنعاء بأنكم عسكر للسلطاف كىذا صاحبكم خائن أك كما قالوا، كناكشوىم ساعة ٍب 

اختلطوا كصاركا ٝبيعان ُب طاعة صاحب صنعاء، كأما األمّب ٧بمد فلما صح لو ذلك ككاف 
ٙبت األرض ٤بثل ما اتفق عليو خرج مع األمّب  قد دفن كثّبان من أموالو كسبلحو كذخائره

ىادم بن ٝبعاف ا١بوُب كالشيخ علي بن مشعل النجرا٘ب حٌب دخلوا ٪براف، ٍب كذلك حٌب 
دخل البصرة، ٍب عاد إٔب مكة ا٤بشرفة ككصلتو الوالية كقد تعطلت يده من خزائنو، فأشار 



الشريف إدريس كقاؿ كما  عليو كما أخرب٘ب بعض كتابو كأصحابو ٩بن صار ُب جانب ا٢بق
نفعل ٖبط من غّب ماؿ كجنود ٍب كاتبوا إٔب بعض الوزراء كأعطوه كالية ٢ببشة، ك ا٢بديث 

 ذك شجوف.

 ]عزؿ الوإب جعفر باشا[
ك٤با كاف من جنود صعدة ا٤بصّب إٔب جنود صنعاء ا٫بزؿ السيد أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن ٗبن 

إٔب جانب اإلماـ عليو السبلـ ،ٍب إف األمّب  معو إٔب اإلماـ عليو السبلـ فحصلت التهمة
صفر ا٤بتوٕب صعدة بعد األمّب ٧بمد صادر الشيخ قاسم بن ٧بمد ا٢بطرـك ا٤بعركؼ 

بالقاسم شيخ صعدة ٗباؿ كعذبو عليو كأراد قتلو، فصار إٔب اإلماـ عليو السبلـ كجرل ُب 
بن سعيد العبادم اآلنسي  أمره مكاتبة أيضان كما أخرب٘ب من فيو، ككذا أخرب٘ب الشيخ أٞبد

ككاف كاتبان لؤلمّب ٧بمد، كٱبتلف ٢بوائجو إٔب مكة ا٤بشرفة كإٔب مصر أنو حصل بْب جعفر 
باشا كالوزير األعظم ا٤بسمى مراد باشا كىو الذم تقدـ ذكره ُب كالية اليمن بسبب ىذا 

براىيم باشا األمّب ٧بمد عداكة كأنو ٩بن ٩باليكو فعزؿ عقيبها جعفر باشا، كخرج اليمن إ
متوليان كخرج معو جنود كثّبة من خواص جنود ملك الرـك فحصل مع أىل اليمن ا٣بوؼ 
الشديد من ىذا الشر ككذا مع جنود العجم كأمرائهم، ككاف يوصف ٔبور ٨بالف ٥بم كإف 

 كاف ا١بور ٥بم صفة الزمة.

 ]عودة جعفر باشا كصراعو مع عبد اهلل شليب[
كأخذ ُب ٘بهيز أثقالو كقد جعل كاحتاؿ ُب سم ا٤بذكور،  ك٤با صار جعفر باشا ُب زبيد

فمات ىذا الباشا ا٤بسمى إبراىيم ُب منقذة من ببلد ذمار كأعادكه ذمار، ككاف كزير جعفر 
باشا األمّب ا٤بسمى عبد اهلل شليب غالبان على أمر الباشا جعفر، ككاف من عظمائهم 

فقدمو إٔب صنعاء ككاف ىو ملكها مع  كملوكهم كقد صار إٔب إبراىيم باشا كغدر ٗبخدكمو
الباشا جعفر ٍب مع إبراىيم، فلما مات إبراىيم باشا ٝبع جنود صنعاء كاألمراء ككانوا كثرة 

كقاؿ: ىذا جعفر باشا معزكؿ كالوالية إلبراىيم باشا كأنا ككليو أحفظ ملك اليمن حٌب يأٌب 



ا لو، ككاتب اإلماـ عليو أمر السلطاف، كاستحلفهم على طرد جعفر باشا إف عاد فحلفو 
السبلـ ُب الصلح ككاف اإلماـ عليو السبلـ ينتظر كصوؿ كتب إبراىيم باشا بتجديد الصلح 

فلم تأت كال كثق بكتب عبد اهلل شليب كخاؼ إف انتظم ٥بم أمرىم ثاركا عليو ٝبيعان كما 
أكؿ من كقع، فنبذ إليهم عهدىم كاستعاف باهلل سبحانو كتعأب كشن عليهم الغارات، ف

٘بهز سرية إٔب ببلد عفار عليها الفقيو الفاضل آّاىد علي بن ٞبيد السّبا٘ب رٞبو اهلل 
كعادكا من غّب فتح فأمرىم موالنا ا٢بسن رٞبو اهلل أف يفتحوا ببلد شظب ففتحوىا 

 كحصركا حصن السودة.

 ]نقض الصلح[
يعِب الظلمة بعد مصّب  قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: ك٤با عرؼ اإلماـ عليو السبلـ أهنم

جعفر باشا ساعوف فيما يكره شرع ُب تدبّب ما عـز عليو من ا٢برب كٝبع عيوف أصحابو 
الذين يباشركف ا٢برب كأمر كبلن منهم إٔب جهة كجعل أمر الناس من األمراء كاألجناد إٔب 

أمّب  كلده السيد األجل كالعلم األطوؿ، شرؼ اإلسبلـ الرفيع، كمعقلو ا٤بنيع، ا٢بسن بن
ا٤بؤمنْب أيده اهلل كأطلع ُب ٠باء ٧ببيو بدره، ٗبنو كطولو، ككاف ىذا السيد إذذاؾ عْب أكالد 

 اإلماـ حفظهم اهلل ُب حسن السياسة كنظم األمور، كتدبّبىا كالصربعلى مباشرهتا.

نعم ٍب بعد فتح شظب بعث موالنا ا٢بسن إٔب ببلد حنب كبِب حيش السادة الفضبلء 
سيف اإلسبلـ علي بن ا٢بسن بن شرؼ الدين كنصّب الدين ٧بمد بن صاّب  الكماة النببلء

بن عبد اهلل كحساـ الدين ا٥بادم بن ٧بمد ا٢ببسي العلوم ففتحوىا ٍب أمر اإلماـ عليو 
السبلـ كلده السيد الفاضل الشهيد ٝباؿ الدين علي بن أمّب ا٤بؤمنْب قدس اهلل ركحو ففتح 

أسر ٝباعة كقتل الشيخ جراد بن عثماف الضاعِب ككذا من الشرفْب ٝبيعان كطرد من فيها ك 
[ أٞبد 343جنود الظا٤بْب، كأخاه موالنا ا٢بسْب رضواف اهلل عليو كالسيد مشس الدين ]ؽ/

بن اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ ُب أثره كفتحوا حجة كأسركا بعض كالهتا كجنودىا ككجهوىم 
من أعماؿ خبت حجة كقتلوا من جنود إٔب اإلماـ عليو السبلـ ككذا أخذكا جبل كضرة 



الظا٤بْب ىنالك مقتلة عظيمة ككذا ُب الدامي، ككانت ا٤بقتلة الٍب ُب الدامي من خبوت 
حجة كما يقرب من مبْب على يد موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل فإنو غزاىم من جانب الشرؼ 

ا٢بسن عادت كالٍب ُب جبل كضرة على يد السيد الضرغاـ الليث ا٥بماـ أٞبد بن اإلماـ 
بركاتو، ٍب موالنا ا٢بسْب بن أمّب ا٤بؤمنْب رٞبو اهلل تعأب فإنو قد تقدـ أنو أرسل إٔب ببلد 

عفار ٍب عظم األمر كطلع من حجة كالشرؼ موالنا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب كالسيد أٞبد بن 
 اإلماـ ا٢بسن فإهنم ىزموا جنود العجم من ببلد عفار كاستعادكىا عليهم ككقعت قضية

 شعباف.

 ]صفة قضية شعباف[
كصفتها أنو دخل السيد الفاضل صبلح بن ناصر الغربا٘ب كٝباعة من آّاىدين حصن 

شعباف كىو خراب ما بْب صربة كعفار كال عمارة فيو كال شحنة فاجتمع عليهم الظا٤بْب 
طلعوىم فحاصركىم كقتلوا من آّاىدين كثّبان، كأسركا السيد ا٤بذكور ُب ٫بو ٟبسْب نفران كأ

صنعاء، ككاف كجو موالنا ا٢بسن السيد العبلمة عبد اهلل بن عامر كالسيد الضرغاـ عز 
الدين ٧بمد بن عامر لفتح ببلد ٟبر كما إليها كبلغو أيضان نكث الشهارم كما سيأٌب إف 

شاء اهلل، ٍب طلع غرباف ٍب طلع الظواىر كملكها كطرد العجم كمن فيها من أعواف الظا٤بْب 
و ٝباعة من عسكرىم كصار إٔب نواحي ببلد الطرؼ ككاف قد سبق إليها موالنا كصار إلي

السيد ا٢بسن بن شرؼ الدين أعاد اهلل بركاتو، ككاف ُب ٟبر األمّب صبلح بن أٞبد ا٤بؤيدم 
فقدموا عليو كحاصركه ُب ٟبر، ٍب استأمن كرفقوه إٔب ببلد عياؿ يزيد ٍب تقدموا، ككاف قد 

ن تقدـ ذكرىم ُب بِب جيش كالسيد ٧بمد بن أٞبد ا٤بؤيدم كالسيد انظم إليو السادة الذي
العبلمة علي بن إبراىيم ا٢بيدا٘ب كالسيد العآب ناصر بن ٧بمد صبيح كغّبىم كقد كقع 
بينهم كبْب جنود الظا٤بْب كقعات ُب ببلد عفار، فلما طلع ا٢بسن رٞبو اهلل اهنـز جنود 

من ببلد ا٤بصانع كفتح ببلد العة كببلد جبل  األتراؾ إٔب عمراف كاستقر ُب بيت علماف



تيس، ككقع )فيما بينهم( حركب كغلظ حنود ا٢بق كصار العجم إٔب عمراف البوف، كاحتاز  
 كوكباف من جهة ا٤بغارب.

كأما جهات ا٤بشارؽ كببلد حاشد كبكيل فتوجو إليو ا٢باج الفاضل مشس الدين أٞبد بن 
ين ا٥بادم بن عبد اهلل بن أيب الرجاؿ، [ ٝباؿ الد344عواض األسدم كالقاضي ]ؽ/

كالشيخ عبد اهلل الطّب كالشيخ صاّب بن ٞبراف، كالفقيو عز الدين بن علي األكوع 
فاجتمعت ٥بم حاشد كبكيل كسبقوا إٔب الرجو من ببلد بِب زىّب لئبل يقدـ إليو جنود 

 العجم، ٍب أمرىم اإلماـ عليو السبلـ ّٔدمها فهي على ذلك إٔب اآلف.

ا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض كالقاضي ا٥بادم بن عبد اهلل بن أيب الرجاؿ  قصة
 كالشيخ آّاىد عبد اهلل بن سعيد الطّب رٞبهم اهلل.

كذلك أهنم بعد ىدـ الرجو أمرىم اإلماـ عليو السبلـ بالتقدـ لفتح ببلد ا٢بيمة كما إليها 
مدا٘ب ككاف قد تاب كصار إٔب فأخذكا دليبلن ىو الفقيو عبد اهلل بن صبلح ا١بائفي ا٥ب

اإلماـ عليو السبلـ، كلو ُب مصّبه إٔب اإلماـ خرب طويل، خبلصتو: أنو كاف رىينة مع دعاة 
ٮبداف كصار معهم ُب طىٍيبة معقل ضبل٥بم فرأل منهم ما يكتمونو من عقائدىم الكفرية 

 كطريقهم ببلد ٮبداف كتدرٯبهم إليو ا٤بركية، ففر بدينو إٔب اإلماـ عليو السبلـ كساركا ليبلن 
كىي دىساء سوداء طريقها شاقة هناران فضبلن عن الليل، فضل ّٔم الدليل الطريق فتقحموا 

أكعاران شديدة إ٭با ىي ٧برقة فأصبح عليهم ُب موضع يسمى األحرقي فتواركا ُب بعض  
كهوفها كىي كثّبة موجودة، كىم ٝباعة ٫بو عشرين نفران من أعياف األنصار كاختفوا 

 ارىم، ككاف أمّب ٮبداف ٧بطان ُب قرية قريبان منهم.هن

قاؿ الفقيو عبد اهلل ا٤بذكور: فأكثرت ُب الدخوؿ كا٣بركج التمس معرفة الطريق لليلة القابلة 
فرآه راع فحصل أصوات، فكاف أكؿ من كصل إٔب ذلك ا٤بكاف رجل من أقرب بيت إلينا 

كقف على ا٤بذكورين كما يعرفهم بل  يسمى سعيد بن عيِب الذيب من الراقي فما زاؿ حٌب



قاؿ: كيف ٚبتفوف ُب ببلد ٮبداف كىي كما عرفتم لو يدخلها اإلماـ ما اعَبضو أحد، ككاف 
٥بمداف مع العجم ىذه ا١ببللة حٌب ال يتعرض من مضى ببلدىم ليبلن أك هناران، ٍب رد الغارة 

السبلـ بل أعياهنم كبعث  كدفعها كعلم ٮبداف كأمّبىم أيضان أهنم من أصحاب اإلماـ عليو
٥بم بضيافة على صفة ككَب ٥بم، ٍب ساركا ليلتهم األخرل إٔب ببلد ا٢بيمة فأصبحوا ُب 
أعبلىا كانتشر ذكرىم كطردكا من فيها من العجم كُب جانب حضور، ككاف ُب ا٢بيمة 
اه األمّب أٞبد األخـر ُب العر ككانت إليو كما أخرب٘ب الفقيو صبلح بن علي الربيشي عاف

اهلل، قاؿ: ككنت ُب شهارة احملركسة باهلل لطلب العلم فرجح اإلماـ عليو السبلـ أف ا٢باج 
مشس الدين أٞبد بن عواض رٞبو اهلل يكتب عن أمر موالنا اإلماـ عليو السبلـ إٔب مشائخ 

[ نفران أهنم ٰبتالوف ٕبصار ىذا األمّب حٌب يصل ا٢باج 345ا٢بيمة كىم ستة عشر ]ؽ/
هم، قاؿ فحذر ىذا األمّب كطلع قبل كصو٥بم، كأمر ا٢باج مشس الدين أف كأصحابو إلي

ينصب راية بيضاء ٥بمداف، كانتشرت ىذه القضية كعظمها اإلماـ عليو السبلـ كألجلها  
كاف كل من أسر من ٮبداف كما سيأٌب فلو سبلحو كيعظم كيكـر حٌب يعود ببلده، كعرفها 

كف بإظهارىا أقتداء غّبىم ّٔم كليتهمهم العجم ٥بم اإلماـ عليو السبلـ كأصحابو كيريد
 فيصّبكف من األنصار كىم ٓب يفعلوىا دينان كال صنيعة

إ٭با أرادكا أف تبقى علي ببلدىم ىيبتها كجبللتها ا٤برسومة ٥بم من ا٤بلوؾ فإهنم يركف معهم 
م ُب ىذه القاعدة خطأ من ملوؾ الرـك كصل بو أمّبىم ا٤بسمى عبد اهلل بن ٧بمد مع أهن

ٝبيعان ٓب يعرفوا القصة، ككذا أمّبىم ٓب يعرؼ أنو ا٢باج مشس الدين كمن معو، فكانت ىذه 
األسباب ٩با حفظهم اهلل كإال فإ٭باىم طعمة كصلت يد مستطعم، فسبحاف اهلل من 

حفظهم ك٪باىم كا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كخرج ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل بأىل ا٢بيمة 
فيها حركب كثّبة اليد فيها ١بنود ا٢بق، كغزا ّٔم إٔب جهات  جهات جبل تيس، ككقع

األىجر كنواحي كوكباف فما ٞبد طريقتهم كال قبل صنيعتهم، فوجو أعما٥بم إٔب الشيخ عبد 
اهلل الطّب كتصدر ألعما٥بم كعاد إٔب اإلماـ عليو السبلـ كجهات القبلة، كالقاضي ا٥بادم 



كبكيل، كجعل اإلماـ عليو السبلـ كاليتها إليو، بقي بعده ليإب، كعاد إٔب جهات حاشد 
كفيها يعِب بعد رجوعو من ا٢بيمة أرسل اإلماـ عليو السبلـ إليو السيد العبلمة مشس الدين 

أٞبد بن ٧بمد القطابرم عافاه اهلل تعأب لفتح ببلد هنم ٍب خوالف فوصبل إٔب أكدية هنم 
م العجم ككقع مراكزة كحركب كعادكا من كاختلفوا عليهم، كعادكا من غّب ما أرادكا كأمدى

غّب غرض، ٍب الفقيو عز الدين بن علي دخل ببلد مرىبة هنم كأجلبوا عليو كذلك، ككاف 
 اإلماـ عليو السبلـ قد أمده أيضان بالسيد العآب ناصر بن ٧بمد صبح.

 ]خراب حجر ظفار داكد كمدينة ظفار[
أم ا٢باج مشس الدين خراب حجر ظفار كُب ىذه النهضة ترجيح اإلماـ عليو السبلـ عن ر 

داكد كمدينة ظفار بعد االستيبلء على ا٢بصن ا٤بذكور فإنو كاف ال يزاؿ فيو الرتبة من 
 العجم، ككاف أىلو يدان للظا٤بْب.

أكؿ أسباب ذلك كما أخرب٘ب القاضي األعلم بدر الدين أٞبد بن ٧بمد بن ٰبٓب بن حنش 
ن ٰبٓب رٞبو اهلل تعأب أنو ٤با اتفق ما سيأٌب من عن حي صنوه القاضي مشس الدين أٞبد ب

األسر ٤بوالنا ا٢بسن رضواف اهلل عليو ككحم ا٤بسلموف لذلك كحزنوا كثّبان فرأل من حوإب 
[ كأظهركا 346ظفار من حاشد كبكيل من أىل مدينة ظفار فرحان ٗبا ساء ا٤بسلمْب ]ؽ/

مى قدارة ككاف يـو سوؽ ا٤بنقضة، سركران، ٍب خرجوا إٔب أعلى من ذيبْب إٔب ا١ببل ا٤بس
كعشركا من ىنالك مع رتبة ا٢بصن ا٤بذكور من العجم كٮبداف، فعظم موقع ذلك كأظهركا 
العداكة ألىل ظفار، ك٤با فتح اهلل ٗبا سيأٌب من فتح الَبؾ أخذىم اهلل ُب غارب أثلة كما 

قاضي العبلمة قبلها من الوقعات ا٤بذكورة غزاىم ا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض كال
ا٥بادم بن عبد اهلل بن أيب الرجاؿ، ك٤با بلغ أىل ظفار اإلٝباع على اسئصا٥بم طاركا ُب 
الببلد كتفرقوا جّبانان مع القبائل، كأخرب ا٢باج مشس الدين كالقاضي حساـ الدين كمن 

معو ما أمكنهم كتركوا ما غلبهم عليو العجم ٩با يقرب من ا٢بصن ا٤بسمى ا٢بجر فإف 
كٮبداف ٙبصنوا فيو كٞبوا ما حولو بالبنادؽ، ككاف ُب ا٤بشهد ا٤بنصورم القاضي  العجم



العبلمة عماد الدين كشيخ الشيعة األكرمْب ٰبٓب بن ٧بمد بن حنش ىو أحد العيوف 
 كا٤بشار إليو ُب ٝبيع الفنوف فأمره ا٢باج كالقاضي بَبؾ ا٤بشهد كىبط ٗبن معو

س الدين على حصار ا٢بصن ا٤بذكور الشيخ آّاىد من الطلبة إٔب ذيبْب، ٍب جعل ا٢باج مش
٧بمد بن صبلح البحش رٞبو اهلل، ك٤با طاؿ عليهم ا٢بصار كضاقت عليهم األرض ٗبا 

رحبت راسلوا إٔب ا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض رٞبو اهلل، ككاف ُب غيل مغدؼ من 
شيخ مهدم ا٥بمدا٘ب أعماؿ ا٤بيقاع كما سيأٌب إف شاء اهلل، كبينو كبْب شيخ ٮبداف ال

مواصلة ألجل ما تقدـ منهم من اإلحساف إٔب ا٢باج رٞبو اهلل، كالقاضي ا٥بادم كمن معهم 
رٞبهم اهلل تعأب ُب ٮبداف فأرسل الشيخ ٧بمد البحش أيضان مع احملاصرين ككاف قد ٢بق 
 با٢باج كبقي عليهم ٫بو الشهر، ٍب كصلت مكاتبتهم أيضان ا٢باج مشس اإلسبلـ رٞبو اهلل

فأمنهم كأخرجهم كقبض ا٢بصن كالسبلح كما أجلبوا بو إال ٮبداف فأكرمهم كٓب يأخذ منهم 
شيئان ألجل ما تقدـ، ٍب عاد ا٢باج ٤بثاغرة العجم ُب ببلد ا٤بيقاع كما تقدـ كترؾ الشيخ 

٧بمد البحر على خراب حصن ا٢بجر بأمر اإلماـ عليو السبلـ كراسلوا ألىل ظفار باألماف 
فلم يرجعوا، كأطالوا ا٣بطاب فلم ينجع فيهم، فأمر اإلماـ عليو السبلـ ٖبراب أف يعودكا 

مدينتهم كىي إٔب اآلف، كقد رجع أكثرىم كعمركا ُب تاريخ ىذه التوقيعات، كذكر القاضي 
ا٤بذكور عن أخيو القاضي مشس الدين رٞبو اهلل أف اإلماـ عليو السبلـ مع زيارتو كما سيأٌب 

ـ[ كقف على خراب الربكة العظمى 1616سنة ست كعشرين كألف ]إٔب ظفار كذيبْب ُب 
[ بذلك ككتب معو عليو السبلـ ُب ذلك اليـو كٓب 347فتربأ من ذلك كقاؿ: ما أمرت ]ؽ/

 أ٠بع أم ذلك كاف .كاهلل أعلم.

 ]قوعة ظفار[
كٝبعت أخبار ظفار ُب سنة أحد كعشرين عقيب ذكر خراب الرجو كما يتصل ّٔا ألجل 

ـ[ كبسبب 1614ائدة كإال فإف خرأّا كاف ُب عاـ ثبلث كعشرين كألف ]اجتماع الف
حجر ظفار اتفقت حركب شديدة ُب النهضة األكٔب كاألخرل، كاتفق ُب بعضها القضيتاف 



ا٤بشهورتاف قتلة ُب العجم ُب عقيب ظفار قتل منهم كثّب كىزمهم اهلل على يد القاضي 
ي رٞبو اهلل تعأب، كصفتها أف العجم أرسلوا ا٥بادم رٞبو اهلل كالفقيو عز الدين بن عل

طاغيتهم دركيش الستدراؾ رتبة ظفار كقد كادكا يهلكوف جوعان فوصل إٔب عمراف البوف 
كٞبل طعامان على ٫بو أربعمائة نفر كقدـ إٔب مذكد كقسم الفبلحْب الذين عليهم الطعاـ 

م، كالشيخ صاّب بن من طريقْب ألجل الطريق، ككاف ا٢باج مشس الدين كالقاضي ا٥باد
ٞبراف، كالشيخ ٧بمد البحش ُب جانب بِب علي كبعضهم ُب جانب مرىبة كمواضع، 
فقدموا للقائهم فاتفق حرب عظيم كاتصل با٢بصن بعض الطعاـ على مشقة كانقطع 

األكثر، كقتل من القبائل الذين ٞبلوا الطعاـ مع الَبؾ فوؽ ا٤بائة النفر كما تقدـ، كعاد 
ا مذكد فقاتلهم الفقيو آّاىد عز الدين بن علي ُب جدر من أعماؿ بِب العجم حٌب أحطو 

جرب، كالقاضي ىادم ُب موضع يسمى خراب كاؼ، كبقي ا٢برب حٌب كصل الشيخ 
آّاىد صاّب بن ٧بمد ٞبراف ُب غارة من بِب علي كذيباف فعاد ا٢برب كدخل على العجم 

كثبلثْب نفران كمن غّبىم مثلهم، فكاف إٔب أطرافهم كاهنـز أصحابو كقتل منهم ٫بو ٟبسة 
القتل من جنود ا٢بق فيما بلغ ٫بو سبعْب نفران، كلوال دفاع اهلل كثبات الشيخ صاّب أيب 

سرعة ا٤بشهور عن الشيخ صاّب ٞبراف لكاف قد أحيط بو، )كعاد أمّب العجم دركيش( لعنو 
 اهلل

كأخرب معاقلهم، كبقي  إٔب موضع من الصيد يسمى ا٢بيس كغزا مواضع من ببلد الصيد،
٫بو ٟبسة عشر يومان كقتل من أصحابو ٝباعة، كىـز ُب بعضها من سوات بلد من الصيد 
كقد غزاىا، ككاف فيها القاضي الفاضل ا٥بادم رٞبو اهلل كحاصره فيها حٌب كاد يستأصلو، 

هى كاإلماـ عليو السبلـ ُب جانب من مرىبة فأغار اإلماـ عليو السبلـ للغوث بنفسو فانت
إٔب ذيبْب كبلغو ىزٲبة الطاغي كالفرج عن القاضي بكثرة الغارات من القبائل مع حركة 

اإلماـ عليو السبلـ، كقد قتل من الفريقْب كثّبان أكثرىم من جنود العجم، ٍب رجع أمّبىم 
 الطاغي إٔب ابن حاجب موضعان ىناؾ، كقتل من أصحابو ٫بو أربعْب نفران.



ن بِب جرب فإهنم أغاركا إٔب طرؼ قاع الشمس كصفة ذلك: أف كاألخرل القتلة ا٤بشهورة م
[ اهنـز إٔب ا٤باجلْب من البوف كبقي القاضي ا٥بادم رٞبو اهلل ُب ابن 348دركيش ]ؽ/

حاجب فوصلت غارة بِب جرب تريد االتصاؿ بو فقطعهم ا٣بيل فقتل منهم أربعْب رجبلن، 
ع كاحد، كىذه ُب النهضة األكٔب كمن غّبىم ٩بن كاف ٨بتلطان ّٔم ٫بو العشرة ُب موض

 كالثانية كالثالثة، كذكرناىا ُب ذكر خراب ظفار لتعلقها بأسباب كما ترل. كاهلل ا٤بوفق.

 ]استقرار أعماؿ الببلد ا٤بغربية[
فصل: ك٤با استقر موالنا ا٢بسن بن أمّب ا٤بؤمنْب رضواف اهلل عليو ُب بيت علماف كصنوه 

أمّب ا٤بؤمنْب رضواف اهلل عليو ُب حضور الشيخ من أعماؿ السيد الفاضل الشهيد علي بن 
ببلد مدع، كالسيد الرئيس أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن ُب جانب بيت قدـ، كاجتمع ٥بم عسكر  

كثّب، كأرسل اإلماـ عليو السبلـ إٔب ببلد الشرؼ موالنا اإلماـ ٧بمد بن أمّب ا٤بؤمنْب قدس 
أعماؿ الببلد ا٤بغربية، ككاف الفقيو الرئيس علي بن  اهلل ركحو كاليان كمددان إلخوتو، كانتظمت

٧بمد الشهارم من عمدة أىل ا١بهاد، كلو رئاسة كشهامة خبل أنو يرل لو من ا٢بق ما ال 
 ٰبتملو اإلنصاؼ، كيرل تقدٲبو على كرباء الفضبلء من األشراؼ.

أطاؿ اهلل  أخرب٘ب القاضي العبلمة مشس اإلسبلـ كا٤بسلمْب أٞبد بن سعد الدين ا٤بسورم
بقاه كقد جرل ذكر طلحة كالزبّب كما ركل كثّب من أئمتنا عليهم السبلـ أهنما قد جاء 

على أمّب ا٤بؤمنْب سبلـ اهلل عليو أنو سول بينهما كبْب خادميهما أك أبنائهما، كأف ظاىر 
الركاية تفهم أنو فات أمّب ا٤بؤمنْب سبلـ اهلل عليو حسن السياسة ككذا، فقاؿ رضي اهلل 

عنو: كركل اإلماـ ا٤بنصور باهلل سبلـ اهلل عليو ُب تفسّب ذلك ما يشفي الغلة كيزيح العلة، 
من ذلك أهنما طمعا ُب اإلمارة كقد عرؼ اإلماـ صلوات اهلل عليو أ٭با للتأليف فيهما أثر 
كأهنما ال يقببلف إال مسّب األمر إليهما، كأتى ٗبا شهد بذلك من الدالئل الٍب ال ينكرىا 

قاؿ: كيرل الفقيو علي الشهارم ىل كاف مطلبو العطاء، كما يلحق بو ىذا كاف على  حٌب
 اإلماـ ىْب غّب عسّب كلكن مطلوبو االستيبلء على األمر أك كما قاؿ.



ٛباـ ما أمكن من أخباره فإنو تقدـ بعسكر أعظمهم من األىنـو كصار إٔب ببلد شظب 
تقر ُب ا٣بدرة ٍب ا٤بضلعة كبقي أيامان، ككاف ٩بن استفتحها ٍب ببلد عياؿ يزيد حٌب اس

كحصل بينو كبْب العجم حرب قتل من أصحابو ٝباعة كرجع إٔب جانب ببلد السودة 
[، كعلى 349ككاتب العجم، ككاف نظر ببلد شظب إليو كقد يتعدل إٔب غّبىا]ؽ/

ا٢بصن ُب مدينة السودة من عند اإلماـ عليو السبلـ من ىو ٧باصر للحصن ا٤بذكور 
جوا السوؽ من ا٤بدينة إٔب الضلعة ليبعد من الرمي من أىل ا٢بصن، فاحتاج اإلماـ كأخر 

عليو السبلـ منافع ذلك السوؽ من القانوف ٤بن ُب السودة، كذلك ا٤بنع كا٤بصّب على يد 
موالنا ا٢بسن بن أمّب ا٤بؤمنْب رٞبو اهلل، ك٤با رجع رسلو ببل شيء كذكركا أموران من 

لذين منعوىم، أضمر السوء ككاتب العجم ككاالىم كتلقاىم األمّب االختبلؼ بينهم كبْب ا
 دركيش إٔب ببلد بِب قطيل.

كمنها دخل صنعاء كصار إٔب عبد اهلل شليب فعظموه كٓب يبلغوا ما يأملوا من تعظيمهم، 
كبقي عندىم حٌب قتلو جعفر باشا ُب ذمار كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب، فلما بلغ اإلماـ 

ـ شق بو كأمر ٖبراب داره الٍب تسمى دار احملطة كىي دار عظيمة عمرىا األمّب عليو السبل
عبد اهلل بن ا٤بعافا كالَبؾ أخذىم اهلل، ك٤با بشر اإلماـ عليو السبلـ بعمارة شهارة كقاؿ: 

عمركىا لنا، كىو ُب برط طلبها من اإلماـ عليو السبلـ فصارت لو، ك٤با ىدمها اإلماـ عليو 
ـ من ىربو ٓب تطب نفسو بعمارهتا كال السكوف فيها بل جعل مكاهنا أماكن السبلـ بعد أيا

أخداـ ا٤برافع، ك٤با ىرب إٔب العجم كاف لذلك موقع، ككاف قد خرج رضواف اهلل عليو 
للجهاد كتقدـ إٔب ببلد كحبلف كقد ىو شيخ كبّب ال يكاد يقدر على ا٤بشي الكثّب فكاف 

ق قوة ُب عزائمهم ٤با يعرفوف من كرب سنو ك٧بلو ٤بخرجو موقع عظيم، كازداد جنود ا٢ب
العظيم ُب الفضل كا١بهاد، كعادت جنود ا٢بق مرة أخرل إٔب عمراف حٌب طلع جعفر باشا 

 صنعاء كقتل عبد اهلل شليب كمن سيأٌب ذكره كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب.
 شليب إٔب اإلماـ قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: كاشتغل الَبؾ بعضهم ببعض، ككتب عبد اهلل



عليو السبلـ ّٔدنة كأف يقتصر على ما قد ملك من الببلد، فكاف من أمرىم ما سيأٌب إف 
 شاء اهلل.

 ]أخبار صعدة كنواحيها[
كأما أخبار شاـ صعدة كنواحيها فأخرب٘ب الشيخ الرئيس قاسم بن ٧بمد ا٢بطرـك القا٠بي 

بعد قضية األمّب ٧بمد ٤با صادره األمّب  الصعدم أنو ١بأ إٔب اإلماـ عليو السبلـ كصار إليو
صفر، كبقي عند اإلماـ عليو السبلـ ُب ا٥بجر، كسببو جرل مكاتبة بْب اإلماـ عليو السبلـ 

عليو السبلـ،  -كجعفر باشا فبقي ُب ا٥بجر حٌب انتقض الصلح كما تقدـ كطلع إٔب اإلماـ
٧بمد بن أٞبد ا٤بؤيدم ا٤بعركؼ ككاف عند اإلماـ عليو السبلـ السيداف الفاضبلف عز الدين 

[ رٞبهما اهلل تعأب ُب ٝبلة من عند اإلماـ 350بابن حورية، كالسيد أٞبد بن ا٤بهدم ]ؽ/
عليو السبلـ كما إٔب الشاـ التفات لبلشتغاؿ باليمن، ككاف األمّب صفر قد خرج قبل نقض 

ىيم باشا كما الصلح لكونو من خاصة جعفر باشا للمسّب معو إٔب الرـك عند كصوؿ إبرا
تقدـ، كقد استخلف على صعدة أمّبان يسمى األمّب حسن، كضم إليو عيونان من العجم 
كالعرب جنودان كثّبة، قاؿ الشيخ ا٤بذكور: فجمعِب كالسيدين ا٤بكاف كمعرفة الببلد فقلت 
٥بما: ىلما نعـز الشاـ ك٪باىد فيو ككذا من التحريض على ا١بهاد ككانا من عيوف سادتنا 

ؤيد، ككعدهتما أ٘ب آخذ ٥بما ما ٰبتاجانو من أصحاب أىل صعدة من ا٥بجر، كقد آؿ ا٤ب
كصلِب بعض مإب أيضان كدخلنا على اإلماـ ٝبيعان كرجحنا لو ذلك فلم يكد يرضى خوفان 
علينا كلئبل نفتح عليو بابان كىو مشغوؿ باليمن، فعاكدناه حٌب قلنا: ال ٛبدنا إال بالكتب 

جحو ككتب كالية للسيد ٧بمد بن أٞبد بن عز الدين، كالسيد أٞبد كالباركت كالرصاص، فر 
عضده كجعلِب معهما معينان، قاؿ: فحصل لنا من شهارة اثِب عشر نفران كنشرنا البّبؽ 

 كضرب لنا مرفع،

كخرج اإلماـ عليو السبلـ لوداعنا حٌب عاد من أعلى ا٤بدرج، ككاف ُب ا٢ببس من كالة 
اشف، كفرحاف، كسا٤بْب، ٩بن أخذ من حجة كغّبىم الظلمة ثبلثة، أحدىم جوىر ك



فسألوا الرسم إٔب أين ىذه الغارة اليسّبة؟ فقالوا: كالىم اإلماـ ببلد صعدة فضحكوا كثّبان، 
كقالوا: ك٥بذا قد رأينا دكائر صعدة تعرؽ كأكثركا من ذلك فأخرب الرسم اإلماـ عليو السبلـ 

شر كقاؿ: ٢بقارهتم عندىم ٯبعل اهلل ُب عملهم فقاؿ: ا٣بّب فيهم إف شاء اهلل تعأب كاستب
ا٣بّب كالربكة، قاؿ: فلما كصلنا ا٥بجر استدنا ما ال بد منو ٍب قصدنا ببلد خوالف فأجابنا 
أكثرىم، كصار إلينا عيوف من ببلد خوالف كحاصرنا ٧بطة ُب حيداف فخرج ٥بم مدد من 

لنا رتبان ُب الطريق ال صعدة كأحطوا ُب ساقْب مع عظيم منهم يسمى قرا ٝبعة، كجع
ٲبدكهنم، ٍب تقدمنا ٢برب من ُب ساقْب كإذا بأىل حيداف كىو اآلغا ا٤بسمى مصطفى، 
كآخر يسمى أٞبد ككاف من أىل السطوة كالتأثّب ُب الشاـ قد طمعوا ُب االتصاؿ بأىل 
ساقْب، فبلٞبناىم، كأقبلت إلينا القبائل ُب ٞبك قريبان من حصن ا٤بفتاح، كاتفق حرب 

يس با٥بزؿ ا٪بلى على مقتلة فيهم قريبان من ثبلٜبائة نفر، كأسرناىم ٝبيعان كأرسلناىم إٔب ل
اإلماـ عليو السبلـ كأمّبىم، فلما كصل إٔب اإلماـ عليو السبلـ أرسلو إٔب ا٢ببس، كقاؿ: 

[ صعدة عرؽ أك كما قاؿ، ٍب أقبلت 351قولوا ٤بن ُب ا٢ببس من كالهتم ىذا دائر ]ؽ/
سادة الشاـ، كتفرقنا ٢بصار صعدة احملركسة باهلل كأخرجوا خيبلن تدافع عليهم إلينا بعدىا 

لعلمهم إف ما عندنا من ا٣بيل ما يكافئ خيلهم مع أنو قد انضم إٔب السادة خيبلن من 
 أشراؼ ا١بوؼ كرؤساء ]الشاـ[ أيضان كالشيخ

م لصبلة العيدين أٞبد بن علي بن كناس فاىتدينا إٔب دخوؿ ا٤بشهد ا٣بارج من ا٤بدينة الذ
كالقبور متصلة بو فأصبحنا ُب تلك ا٤بواضع فبالنهار تغلبنا ا٣بيل على القاع كال تقدر أف 

تركض علينا من القبور، كإذا كاف الليل قربنا منهم حٌب ننا٥بم، كاألمداد تأٌب إلينا من الببلد 
ر، كابتاع لنا كالسادة ُب ظهورنا حٌب يسر اهلل سبحانو كىيأ االتصاؿ ُب بعضها بالدائ

جانب ٩با يقرب من باب سويداف بأف احتاؿ فيو فبلف بن عناش عماران فصعدنا منو إٔب 
ا٤بدينة على خفية، ٍب تتابع الناس حٌب صرنا ُب ا٤بدينة ك٫بن أىلها كنعرؼ ا٤بواضع الٍب 

 تنفعنا كتضرىم، ٍب ثرنا ُب ا٤بدينة كنصرنا لئلماـ عليو السبلـ ليبلن فالتبس على العجم



ا٤بوضع ففركا بْب أيدينا حٌب دخلوا القصر كا٤بنصورة كالقتل كالنهب فيهم، ٍب فتحت 
األبواب كدخل السادة كشددنا عليهم ا٢بصار، ٍب إف العمار الذم احتاؿ ُب نقب دائر 
ا٤بدينة احتاؿ ُب نقب دائر ا٤بنصورة حٌب أشرؼ النقب من ٙبت امرأة من الرىائن كىي 

س، ككاف عادهتم ال يبات عندىم إال الصغار، كأىل الرىائن تطحن ككانوا ٫بو ألف نف
يتصلوا ّٔم النهار فقط فبشركىا ٍب أخرجوا من ذلك السرداب ٝبيع الرىائن، ككاف ىذا 
ا٤بوضع كا٥بوة فبل يتمكن أصحاب اإلماـ من صعوده فيقاتلوف منو، كعظم األمر على 

ٙبت األرض مثلما فعلوا ُب ا٤بنصورة  احملصورين ُب قصر مطهر ٍب خافوا ال ينقبوا عليهم من
 فطلبوا األماف فأمنوىم كأخرجوىم صاغرين إٔب صنعاء.

قاؿ القاضي العبلمة أٞبد بن سعد الدين ٩با نقلت من خط يده ك٠بعتو من لفظو: كمن  
كرامات اإلماـ عليو السبلـ ما علمتو أنا على جهة القطع ضركرة غّب خرب أنو ٤با تقدـ 

بلمة عز الدين ٧بمد بن أٞبد بن عز الدين إٔب ا١بهة الشامية السيد األفضل الع
الستفتاحها ُب سنة اثنْب كعشرين كألف أجابو قبائل الشاـ ٝبيعان كأحاطوا بصعدة 

كدخلوىا كقت الفجر يـو ٟبيس إال أ٘ب نسيت تاريخ الشهر، ككنت أنا ُب ذلك اليـو 
ليـو إال كا٣برب ُب ا٥بجر بدخو٥بم بعينو ُب ا٥بجر من ببلد األىنـو فلم تطلع مشس ذلك ا

صعدة على التفصيل الذم كاف من غّب زيادة كال نقصاف، كٓب نعرؼ من الذم أخرب بذلك 
[ ا٣برب أصبلن، ك٤با كاف كسط الليلة األخرل ليلة ا١بمعة كصل أكؿ خرب مع رسل 352]ؽ/

ا٘ب عزموا من صعدة مبشرين كقت دخو٥بم، ٍب كصلت الكتب ظهر يـو ا١بمعة كىو ث
دخو٥بم ٍب استأمنوا فأمنوىم، كقبضت ا٣بزائن كالسبلح، ٍب خرج األمّب ا٤بذكور كمن معو 
كشرط ٥بم السبلمة كإخراجهم إٔب صنعاء من أم طريق شاءكا كخرجوا ككفينا ٥بم، ىذه 

ركاية الشيخ قاسم القا٠بي با٤بعُب ككاف من أىل الفتك كالرئاسة، ٍب جعل كالية صعدة كما 
سيد العآب ٧بمد بن أٞبد بن عز الدين ا٤بؤيدم، كإليو الشيخ الرئيس قاسم بن إليها إٔب ال

 ٧بمد ا٢بطرـك الصعدم، كببلد خوالف كانت بنظر السيد أٞبد بن ا٤بهدم رٞبو اهلل.



كأما ببلد رازح فتوجو لفتحها ا٢باج الفاضل أٞبد بن علي بن دغيش رٞبو اهلل فقتل ىو 
ركا الباقْب كأرسلوىم إٔب هتامة بأماف فغدر ّٔم بعض أىل كمن معو كثّبان من الظا٤بْب كأس

 تلك ا١بهات من غّب مباالة باألماف، كاهلل ا٤بستعاف.

ك٤با فتح اهلل صعدة احملركسة كخاؼ اإلماـ عليو السبلـ االفَباؽ بْب األعياف أرسل كلده 
لسيد ٧بمد بن أٞبد موالنا ا٢بسْب بن أمّب ا٤بؤمنْب رٞبو اهلل تعأب ُب ٝباعة كافرة، منهم ا

، كنظم أمور صعدة كببلدىا على  كغّبه كحفظ ا٤بدينة كقرر األحكاـ كأنصف ا٤بظلـو
، ككاف السادة يعجزكف عن حفظ ا٤بدينة من ألفاؼ القبائل، ككاف ىم الطالبوف  العمـو

لوصوؿ موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل، كأرسل إٔب اإلماـ عليو السبلـ بكثّب ٩با قبض على العجم 
 السبلح كمدافع كزبارط كا٢بمد هلل رب العا٤بْب.من 

 ]كفاة الوإب إبراىيم باشا[
فصل: كلنرجع إٔب أخبار كفاة إبراىيم باشا ال رٞبو اهلل بالسم كما تقدـ كحصل ما بْب 

عبد اهلل شليب كجعفر باشا التشاجر كما تقدـ كبقي جعفر باشا ُب ذمار كعبد اهلل شليب 
ة على اآلخر، ككثرت ا١بنود مع عبد اهلل شليب ككذا ا٤باؿ إال أف ُب صنعاء، ككل يدبر ا٢بيل

مواد اليمن كالبنادر إٔب الباشا فبلشتغا٥بم ُب ذات بينهم خلت القبلة لئلماـ عليو السبلـ 
حٌب أف جنود صنعاء اختلوا على عبد اهلل شليب، كعظم عليهم حرب ككيل السلطاف مع 

ليب ما أعطوه كصاركا أرساالن إٔب كزير الباشا جعفر أمّب ال كالية لو فأخلفوا عبد اهلل ش
األمّب حيدر فإنو جعل لو ما كاف لعبد اهلل شليب، كتقدـ بالعسكر الضخم حٌب حاصركه 

ُب صنعاء، كقد أرسل ٔبماعة من الكرباء من الذين خرجوا ُب عسكر صنعاء ٩بن تلكأ 
ناؽ بعض كعفا عن بعض، [ كٓب يدخل ُب الطاعة إال ٤با خذلو أعوانو فضرب أع353]ؽ/

فممن قتل ٧بمد آغا ا٤بتسلم كاألمّب رمضاف، كاألمّب يوسف كحسن بك، كالفقيو علي 
الشهارم ا٥بارب إليهم، كصدؽ النيب صلى اهلل عليو كآلو بقولو: ))من أعاف ظا٤بان أغرم 

]معهم بو(( ككاف قتلو من كرامات اإلماـ عليو السبلـ ٣بيانتو ك٤بيل األىنـو إليو فلو كاف 



[ كلكن تدبّب اهلل أنفع كرٞبتو  مع حوزة شهارة األخرل كما سيأٌب ٤باؿ إليو عامة األىنـو
 ألكليائو أكسع، كغّبىم ٩بن قتل من كربائهم.

كأما صنعاء فإف األمراء الذين فيها منهم من نصح الشليب كمنهم من لـز بيتو كحفظو فإنو 
ل عبد اهلل شليب العسكر كلهم لنهب بيتو ظهر على األمّب عبد اهلل بن مطهر مكاتبة فأرس

كقاؿ: إٔبت لكم بيت األمّب عبد اهلل فلم يعرفوا من األمّب عبد اهلل كسبق إٕب أفهامهم أنو 
األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا فهتكوا سَبه كنبهوا ٝبيع ما حواه بيتو من اآلالت كالسبلح 

ية ىائلة ٓب يقع مثلها حٌب لقد كا٣بزائن كالنسواف كما عليهن على حْب غفلة، ككانت قض
قطعوا آذاف النساء ٗبا عليهن كغّب ذلك فخاؼ بعدىا األمراء الشليب كجعل كل ُب بيتو 

رتبان، فلما كصلهم األمّب حيدر كقد ٝبع جنود صنعاء كذمار فا٫باز الشليب إٔب القصر كقد 
و ينحاز إٔب أيس ككاف من أشرارىم، كفتحت صنعاء، كعا١بو كثّب من العرب كالعجم أن

اإلماـ فغضب عليهم كما أخرب٘ب الشيخ فارع السلطاف النهمي ككاف ٩بن أشار بذلك أنو 
قاؿ: سيف السلطاف أطهر، كلذلك استسلم، كطلع جعفر باشا كأمر أف يلقوه رأسو إٔب 

خارج ا٤بدينة ففعلوا، ٍب قبض على كثّب من عيوهنم كجعلهم ُب االعتقاؿ، ٍب اغتا٥بم 
 حٌب ال ٰبصى من أخذه ّٔذه ا١بريرة ال رٞبو اهلل كإياىم.كساءت ظنوهنم 

 ]الوإب جعفر باشا يوجو قواتو ٢برب اإلماـ[
فصل: ك٤با اتسق ١بعفر باشا أمره كجو ٝبوعو إٔب حرب اإلماـ عليو السبلـ كجعل كزيره 

األمّب حيدر على ٝبيع عساكره، فّبكل أف الذم خرج معو سبعة عشر ألفان خيبلن كرجبلن 
غّب من ُب عمراف كنواحي كوكباف، ك٢بق ُب األثر من بعد فإهنا ما زالت احملاط تتابع،  من

ك٤با صار العجم ُب عمراف البوف اجتمع أعياف آّاىدين كتأىبوا لقتا٥بم كا٤براكز اإلمامية  
كما تقدـ، موالنا ا٢بسن ُب بيت علماف كصنوه علي بن أمّب ا٤بؤمنْب رٞبو اهلل تعأب ُب 

شيخ ُب عسكر حجة كنواحيها ُب بيت قدـ، كالسيد ا٢بسن بن شرؼ الدين نفع حضور ال
[ 354اهلل بو ُب السود، كالقاضي ا٥بادم ُب األبرؽ من جبل عياؿ يزيد، كا٢باج ]ؽ/



الفاضل أٞبد بن عواض يَبدد ُب الظواىر ككذا رتب ُب جانب األقهـو كخفي علي أ٠باء 
ب الشهر، ٍب طلعت جنود الظا٤بْب جبل عياؿ رؤسائها من األعياف، كحصلت مراكزة قري

يزيد كاهنـز من كاف مقاببلن ٥بم من الرتب، فخرج موالنا ا٢بسن رٞبو اهلل من بيت علماف 
يريد معرفة العجم كٓب يكن معو من عسكره إال القليل حٌب صار إٔب عرة األمشور كال غرض 

 عمراف فوافق كصوؿ األمّب لو إال أنو يسّب ُب ٝباعة يسّبة يطلع على ٧باط العجم إٔب
دركيش من كرباء العجم ك٧بطة عظيمة معو قد صعدكا إٔب ببلد األمشور، فراكزىم موالنا 
ا٢بسن كمن معو كبقي على أنو يقيم حٌب يعودكا، فبلٞبوا كأمسوا عليو فأشار عليو من 

 .أشار بالرجوع آخر ذلك النهار أك الليل فلم ٯببهم ٤با ُب علم اهلل من التمحيص

أخرب٘ب موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل على ركحو الطاىرة أنو ذكر عند اإلماـ 
الشيخ صبلح بن جعفر من ببلد عفار كغّبه من كرباء أصحاب موالنا ا٢بسن الذم 

احتازكا معو يـو العرة فكره دخو٥بم عليو، كذكرىم بالتقصّب كقاؿ: ما جعلناىم مع الولد 
ٍن بكراسي البنادؽ أك احتملوه حاؿ غلبهم ال ٱبرج من ا٢بسن إال يعين وه فهبل دعوه دعاو

العرة، ككاف رٞبو اهلل أعِب سيدم ا٢بسن إذا حدث ّٔذه القضية ال يذكرىا بغّب تلك 
الفضيحة فأرسل األمّب دركيش لعنو اهلل إٔب األمّب حيدر يبشره ٗبا اتفق كيستنجده فأرسل 

هم كحاصركه ٫بو عشرة أياـ، كقد جعلوا عليو سبعة صفوؼ األمراء قومان بعد آخرين ٍب ٢بق
كاحملاط من كرائها، كىذه البلد أكمة صغّبة ُب قاع، كُب كل يـو يتسرع جنود ا٢بق ٢برّٔم 

كالتفريج عليهم فيقتل من الفريقْب ٝباعة كإذا فرؽ بينهم الليل عادكا إٔب مواضعهم كقد 
لسيد أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب اإلماـ ا٢بسن كمع اجتمع مع موالنا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب، كا

ا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض، كالقاضي ا٥بادم كالشيخ صاّب ٞبراف ٝبوع حاشد 
كبكيل كغّبىم حٌب قيل إف الرايات بلغت قريب ا٣بمسْب الراية ٙبت كل راية قـو عليهم 

د أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن رئيس حٌب عجزكا كقد أبلوا كصربكا كدافعوا، كُب بعضها أهتم السي
بأنو اهنـز ٤با عرؼ أهنم قد كادكا يصلوف عن التفريج عن ا٢بسن رٞبو اهلل كمن معو، كأما 



ىو رٞبو اهلل فإنو ٤با عرؼ أنو قد أحيط بو كقد قربوا منو فلم ينفك من الرمي عليهم كالقتل 
عضها أراد أصحابو [ هناران حٌب لقد قتل منهم عدة، كُب ب355الكثّب منهم ليبلن كال ]ؽ/

التعاقد على ا٣بركج ُب الليل كهنب من ىلك كٰبيا من حي، فأنكر ذلك عليهم ٨بافة على 
 أىل البلد كضعفائهم، كقاؿ: ال يكوف إال ٬برج ٝبيعان أك هنلك ٝبيعان.

 ]أسر ا٢بسن بن اإلماـ القاسم[
ود الظا٤بْب كتراصهم ك٤با عظم األمر كتفاقم كعجزكا أىل ا١بهاد بعد الببلء ا٢بسن لكثرة جن

خاطب ا٢بسن كمن معو كاستوثقوا كنزلوا إٔب العجم كقد كضعوا ٥بم األماف كأف ال يأخذكف 
أحدان ٔبريرة، ككاف السفّب إليهم األمّب أٞبد األخـر الَبكي ككاف أقرّٔم إٔب الوفاء فإهنم 

يب رٞبو اهلل ٰبكوف عنو الزىد ُب الغدر ُب قصة مآذف ُب حجة مع السيد عبد اهلل احملرا
فخرج إليهم، فأما ابن اإلماـ عليو السبلـ فجعلوه ُب خيمة كأصحابو عرضوىم كىم ٫بو 
، ككجهوىم كراياهتم منكسة  ثبلٜبائة نفر كقسموىم ُب األببلؽ ٢بفظهم إٔب صبح ثا٘ب يـو

إٔب صنعاء مع ٝباعة من كربائهم، كذلك ُب شهر رمضاف سنة اثنْب كعشرين كألف 
كأخذكا منهم أحد عشر نفران كما أخرب٘ب السيد أٞبد بن حسن اليندم  ـ[1613]اكتوبر 

ا٥بدكم أنو من اإلحدل عشر النفر، قاؿ: فكنا نظهر نفوسنا مع الرمي كقد نتكلم بغّب ما 
فعلناه، فحقدكا علينا ٍب أخرجونا مع اجتماعهم إٔب باب فسطاطهم كىم ٠باطاف، كحيدر 

 ما بقي غّبم كأنا ُب يد علج من كربائهم، يتعرؼ كل كاحد منا كيضرب أعناقهم حٌب
فاتفق أف األمّب أٞبد األخـر كاف قد قبض آلة الريح الٍب البن اإلماـ فجعلها ُب مكاف 
كقد أعجبو الطبوؿ كالطاسة كاشتغل بالدخوؿ كا٣بركج مع ا٣بطاب فأخذىا أٞبد آغا 

إٔب ما تقدـ من قتل  بسبب من أمراء العسكر فراسلو يردىا عليو فلم ٯببو، ك٤با انتهوا
العشرة نظر األمّب أٞبد الطبوؿ كما إليها من خلف ىذا اآلغا أٞبد أخذه الغضب بأف 

احتمل حجرة كبّبة كرمى ّٔا الطاسة ليكسرىا فكاف ٠باعها كقصده إٔب اآلغا ا٤بذكور ٩با 
 أكجب أف كبلن ابتشق سيفو



كل مع صاحبو حٌب قتل من كثاركا إٔب بعضهم بعضان ككاف ذلك آخر النهار، كقاـ عسكر  
الفريقْب ٫بو سبعة أنفار، كاختلطت احملاط كاشتغلوا ببعضهم بعضان، قاؿ: كأنا مربوط ُب 

جانب ذاىل، فخرجت من بينهم على حالة شديدة ككاف الليل قد غطاه فتوارل عند 
بدكم بالقرب من احملطة كعرفِب فأعتقِب ك٪بوت كاألجل من حصن حصْب، كا٢بمد هلل 

 ا٤بْب.رب الع
ك٤با قبض على ا٢بسن سبلـ اهلل عليو اهنزمت ا١بنود اإلمامية كا٤براتب ٝبيعها كار٘بفت 

[ كا٤بغارب، كأما السيد أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن فعاد إٔب نواحي حجة 356ا٤بشارؽ ]ؽ/
ككانت إليو فلم يقم فيها غّب ليلة أك ليلتْب، ٍب اهنـز إٔب األمركر من ببلد الشرؼ، ككانت 

يضرب ّٔا ا٤بثل كأتاىم السيد أٞبد كما سبق ّٔذه ا٥بزٲبة ٤با يعرؼ من بسالتو  ىزٲبة
 كشجاعتو كاهلل أعلم أم ذلك كاف.

كأخرب٘ب الولد ا٢بسن عافاه اهلل أنو كجد مع رجل من ببلد حجة قطفة صغّبة ٖبط موالنا 
القرطاس اإلماـ عليو السبلـ: يا كلد ٚبربنا عن حالك كمكانك، ككيف أنت كعلم ُب ظهر 

كالده موسى بن علي، قاؿ: كركَّاه قطفة أخرل ٖبط موالنا ا٢بسن رٞبو اهلل فيها أخبار 
بسبلمتو ٝبلة من غّب ذكر ا٤بكاف، كعبلمتو: عبد اهلل بن موسى، قاؿ: كأخربه أف اإلماـ 

عليو السبلـ قلق كثّبان كطلب من يأتيو ٖبرب كلده، قاؿ فأرسلِب فدخلت صنعاء ككنت مع 
شقى ٕبمل القهوة حٌب اتصلت بدار ا٢بمزم كجعلت تلك القطفة ُب ٝبنة ال مقهوم أ

قهوة فيها كدفعتها من طاقة إٔب ا٢بسن سبلـ اهلل عليو كعرؼ ذلك كقاؿ: تردد حٌب آخذ 
ا٤بداد أجوب عليك فأجاب ّٔذه كطلبتهما يبقياف ]معي[ بركة ٖبطهما، كُب العبلمة باسم 

عوف موسى فإف موسى الَبؾ كابن علي يريد جده موسى بن علي لطيفة كىي أف لكل فر 
عليان عليو السبلـ كعبد اهلل ُب اسم ا٢بسن طاىر بن موسى كذلك قاؿ كأكقفت اإلماـ 

عليو السبلـ على ذلك فهاف عليو بعض شيء، ككقفت على لفظ خط اإلماـ عليو السبلـ 
 ا لفظو:بأكضح من ذلك من خط القاضي األعلم مشس الدين أٞبد بن سعد الدين م



 
ا٢بمد هلل كسبلـ على عباده الذين اصطفى، أٙبف اهلل الولد أٞبد بن موسى بشريف 

 السبلـ كرٞبتو كبربكاتو كبعد:

 ،} فثق باهلل كفوض أمرؾ إليو }كىمىٍن يػىتًَّق اهلل ٯبىٍعىٍل لىوي ٨بىٍرىجنا، كىيػىٍرزيٍقوي ًمٍن حىٍيثي الى ٰبىٍتىًسبي
 ألطاؼ خفية، كمن جهة ما كقع بسبب داكد ا٢بالط ككالدؾ بالغ جهده فيما يستطيع كهلل

كأىل العرب ىل ٲبكن أف يصلحوا ٗبا أمر اهلل سبحانو فا٣باسر كل ا٣باسر من ككلو اهلل إٔب 
نفسو كمن كاف معو اهلل فإف اهلل ال يضيعو إف شاء اهلل إنو على كل شيء قدير. انتهى 

 و اهلل.ٕبركفو، ككتب عبلمتو ُب ظهرىا: موسى بن علي الطف
ككتب إليو مرة أخرل توقيعان كٓب يذكر ا٠بو كال اسم كلده سبلـ اهلل عليهما ما لفظو: الدين 

[ ألىلو ك٫بن نقضيو إف شاء اهلل تعأب، 357عليك ُب ا٤باضي اجعل تذاكر ُب ذلك ]ؽ/
كأما ُب ا٤بستقبل فأقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر من طلب الدنيا فوؽ ما يكفيك 

يها ال يكفيو، الزكاة ال ٙبل لبِب ىاشم كا٤بصرؼ قد صار عندنا فبل خّب ُب فكل ما ف
مصّب شيء من ذلك إليك الذم ٙبتاج إليو من النفقة أنت كأربعة نفر يسره اهلل سبحانو 

من ذلك، أربعوف حرفان من عندم كمن عند ٧بمد كمن عند عبد اهلل بن أٞبد أربعوف، 
، كمنو ما يسره اهلل من النذكر كاألٟباس من ا٢بيمة كذلك ُب كل شهر إف شاء اهلل تعأب

كما يليها إف شاء اهلل ا٤بسجوف إذا تكلف العطايا كال مادة لو فتكليفو شعبة من ا١بنوف، 
ا٤بسجوف ٧بكـو عليو فبل تتعرض لسخط ا٢باكم بأم أمر من األمور حٌب يفرج اهلل عنو. 

 انتهى ٕبركفو من خطو أيضان.
ده اهلل عن قضية ا٢بالط فقاؿ: إنو كقع بْب أىل حبور كبْب ا٢بالط نعم كسألت القاضي أي

كأصحابو شيء على قتل جار فاهتموا موالنا ا٢بسن رٞبو اهلل أنو ٓب ينصف من أىل حبور 
الختصاصهم بقرب جواره، كطاؿ الكبلـ ُب ذلك كسيأٌب ما أخرب٘ب بو رٞبو اهلل ُب قضية 

 الرؤيا إف شاء اهلل تعأب.



 بن اإلماـ القاسم[ ]أخبار علي
كأما موالنا علي بن ٧بمد بن أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ فاجتمع إليو عآب من العسكر 

اإلمامي فوؽ األلفْب كعيوف السادة كالسيد آّاىد ٝباؿ الدين علي بن ا٢بسن بن شرؼ 
يش، ٍب الدين رٞبو اهلل كغّبه من السادة الكراـ كالعيوف ٩بن يطوؿ ذكرىم فصاركا إٔب بِب ح

منو إٔب جبل بِب حجاج شظب، كحفظوا أعلى شظب كنشمة كشعر كالنوبتْب، كجعلوا 
فيها رتبان، كأقاـ عليو السبلـ ُب الظهراكين لياؿ فما شعر إال كقد دلت شظب على عورات 
ا١ببل، كأدخلوا ٧باط العجم إٔب السودة كأحاطوا با١ببل، فأراد عليو السبلـ الثبات فوجد 

كأىل الببلد قد أدخلوا عليو جنود الظا٤بْب، كخاؼ أف يقطعوه فاجتمع  ا١بند قد فشل،
عليو السادة كالعلماء كٓب يركا ٥بم غّب اال٫بدار فا٫بدركا من ا١ببل على حالة من غّب 

موافقة، كالقتل من ا٤براتب قليل ألف كل مرتبة ما عرفوا إال كقد أدخلوا عليها، ككانت طريقو 
ب كغرباف حٌب خلص إٔب ا٤بدائر من ببلد ظليمة، كيركل مرقص ٍب عصماف ما بْب شظ

مع ا٫بداره من ا١ببل أنو أغضب كأكجع شيئان من أعضائو مع النزكؿ، فقاؿ: ٠بعت من غّب 
كاحد من شظب أياـ إقامتنا عندىم ُب مرتبة ا٢بمراء كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب ىد اهلل 

من تلك الساعة، كرأيتو أنا كغّبم كىو  ىذا ا١ببل كما ىدنا أك كذا، فماد ذلك ا٤بوضع
[ ٥بم، ك٠بعتهم يقولوف 358يسّب حٌب ذىبت أمواؿ كبيوت أعرؼ أىلها ال شيء ]ؽ/

أهنم بعدىا ذىبوا إٔب اإلماـ عليو السبلـ يستعطفونو كيطلبوف منو الدعاء، كآثاره باقية إٔب 
و كأىل بيتو، كاستؤب اآلف، كاهلل كٕب العفو عن ا٤بقصرين ُب حق اهلل سبحانو كحق رسول

.  العجم على الببلد ٓب يبق إال ظليمة كاألىنـو

 ]أخبار أٞبد بن اإلماـ القاسم[
كأما موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو فإنو بقي ُب الشرؼ األسفل ُب الوعيلة 
كحفظ الببلد كأقاـ أحكامها كنفع ا٤بسلمْب بأموا٥با، كجعل من ٰباصر كحبلف الشرؼ، 
كفيو رتب من العجم كما تقدـ ُب أخبار عبد الرحيم فاختلفت عليو الببلد كشرعت لو 



، كدخل عدة أمراء من جوانب كما أخرب٘ب من فيو عليو السبلـ مراران كىو جنود الظا٤بْب
يرسل رتبان إٔب مواضع فمن اهنـز منهم ٓب يعد إليو حٌب ٓب يشعر إال ّٔم ُب البلد، فخرج 

قبل الفجر كقد أخرج من خاؼ عليو من الصغار كسبحاف اهلل، ككاف قد أرىق، قاؿ عليو 
بن عبد اهلل العلفي الكاتب مع األمّب ٧بمد ا٤بتقدـ ذكره ُب السبلـ: إنو أرسل الفقيو ٧بمد 

أخبار الشاـ كصعدة لكونو نقيبلن مع إخوتو كأكالده، قاؿ: فعظم ما رأيتو أنا خرجنا جانبان 
كنظن أ٭با كراءنا أحد من الظلمة، كنقوؿ نصلي ُب تلك ا٤بواضع ك٫بن على كضوء كإذا 

عن ثيابو كصار ٨بلوسان، كذلك بأمره ٥بم ألنو يقوؿ بأكالده يعِب الفقيو كأصحابو قد جردكه 
قد ىو للقتل فبل يقتلوف معو كال يأخذ ما عليو الظا٤بوف، قاؿ: فلما رأيت بياض جسده، 

كعرفت صوتو أقبلت عليو كأنا على البغل فأخرب٘ب بذلك فنزلت من على البغل كٞبلتو إياه، 
طاؼ اهلل كٞبايتو حٌب تعلق األىنـو من كمشيت خلفو حٌب ٪بونا ٝبيعان، كذكر كثّبان من أل

 طريق ظليمة، كاتفق بأخيو ٝباؿ اإلسبلـ كالسادة ُب ظليمة كقد كاف أحيط بو.

 ]رسالة من اإلماـ إٔب الشيخ آّاىد ىادم بن ذياب الرغاُب[
كنقل القاضي أٞبد بن سعد الدين أطاؿ اهلل بقاه من خط اإلماـ عليو السبلـ ما لفظو إٔب 

اىد ىادم بن ذياب الرغاُب صاحب جرب الشرؼ ٖبط يده عليو السبلـ الشيخ آّ
 كألفاظو:

كصلت كتبكم كٙبققناىا، كما ذكرًب من أحواؿ فبلف فقد عرفنا ما ذكرًب كليس ذلك ٖبفي 
يقي اٍلمىٍكري  علينا، كما ذكرًب من أمر فبلف كفبلف فإف اهلل يصيب كل خادع كمكار }كىالى ٰبًى

أىٍىًلًو{ كما ذكرًب من ضبط ببلد ا١برب فنحن راكنوف على اهلل كعليكم ُب ذلك، السَّيّْئي ًإالَّ بً 
فمن رأيتموه ٲبيل أك ٱبتل أك يقع منو خلل فأرسلوا بو إٔب ا١بميمة من غّب ال ىول كال 

[ علينا كعلى كافة 359غرض، كأنتم ا٤بقلدكف ُب ذلك األمانة الٍب فرضها اهلل ]ؽ/
 ا٤بسلمْب.



قة كفعل حسن كال نرجوا أف ٯبزيك من ا٣بّب كاإلحساف إال اهلل سبحانو كاعلم أف لك ساب
ا فىكىأى٭بَّىا أىٍحيىا النَّاسى  ألنك أحييت الولد ٧بمد كطائفة من ا٤بسلمْب كاهلل يقوؿ: }كىمىٍن أىٍحيىاىى

يعنا{، كأما مكافأتك منا فبل نقدر عليها، بلى إنا ما دمنا كدمت فإنك ال ترل منا إال   ٝبًى
ّب كفعل ٝبيل، كليس من شيمتنا أف نسيئ إٔب من أحسن إلينا، تلك سجية من كل خ

ليس منا أىل بيت النيب صلى اهلل عليو كآلو كسلم كإ٭با تلك سجية أىل ا٢بسد كقلة ا٣بّب 
٩بن ليس لو أصل منيع، كأما من جنح إٔب الظا٤بْب كيريد العز عندىم كفبلف فإف اهلل 

كيف تكوف غايتهم ُب الدنيا، كال يبعد أف يسلط اهلل   سّبيك إف مد اهلل لك ُب العمر
بعض الظا٤بْب على بعض، فبل يغررؾ تقلبهم ُب الببلد متاع قليل ٍب مأكاىم جهنم كبئس 

ا٤بهاد، ىذا كذكرًب قرضة الطعاـ إٔب بيتنا حرسو اهلل فقد فوضناكم ُب ذلك ك٫بن نقضيو ُب 
ة حسبما نؤمل فيك، كىدية العنب الصراب إف شاء اهلل، كيكوف ُب ذلك ٮبة كمبادر 

 كصلت، اهلل يكثر خّبكم. انتهى من خط يده كألفاظو إال فبلف كفبلف فكناية.

 ]خركج اإلماـ من ا٥بجر[
نعم، كأشار موالنا اإلماـ عليو السبلـ إٔب قضية موالنا ٧بمد ُب القضية ا٤بذكورة، فإف ىذا 

ار إٔب اإلماـ عليو السبلـ كأمره الشيخ آكاىم كقاتل دكهنم، كلو أثر حسن ُب ذلك، كص
، كموالنا  اإلماـ ٕبفظ شهارة كأىلها، ٍب تقدـ اإلماـ عليو السبلـ إٔب ا٥بجر من األىنـو

علي بن أمّب ا٤بؤمنْب ٗبن صح معو من العسكر ُب ظليمة، كقد انتفضت العزائم كار٘بفت 
خيبلن كرجبلن إٔب ٟبر، األىنـو كعذر، ككاف موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل أرسل مددان من صعدة 

فلما بلغهم ما كقع كتقدـ ٧بطة للَبؾ إٔب ٟبر، عادكا إٔب جهات كادعة، ٍب ار٘بفت كادعة  
كغّبىا بعد أف أحربوا يومان على العجم إٔب ّٔماف، ٍب مالوا إٔب الدعة كتفرؽ من عندىم 

لقاء العدك من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ، كاإلماـ عليو السبلـ يشدد الناس كعاـز على 
إٔب احملراب، كما أخرب٘ب الشيخ كاصل بن علي السّبا٘ب، قاؿ: ككتب الكتب عليو السبلـ 

إٔب كلده ٝباؿ اإلسبلـ أيده اهلل تعأب، كمن عنده من العلماء يتولوف الكتب كيصوبوف ىذا 



الرأم، كقد أخذكا يستحثونو يرتفع بنفسو من ا٥بجر ٨بافة عليو من ا١بنود الظا٤بة، كقد 
صار األمّب حيدر كعدة من أمرائهم ُب غرباف ككادعة كأسفا٥با، قاؿ: فقلت لو يقبل مِب 
نصيحة كال يتهمِب كحلفت لو أٲبانان لو تنتهي إٔب أطراؼ األرض أك البحر ال فارقتك كال 

[، فقلت: اعلم أف الناس قد اختلوا 360خدمت غّبؾ كائنان من كاف، فقاؿ: ىات ]ؽ/
مع ا٣بصم تصّب عليو حٌب ينتهي إف شاء اهلل كٚبرج الشاـ ٙبفظ  كفشلوا كقد ىنا إقباؿ

 الببلد كتَبؾ ٥بم صعدة ككذا كإذا فتح اهلل بوقعة فيهم ترد قلوب الناس فاهلل الكرٙب كما

الفائدة با٤براكزة حٌب ٯبتمعوا كٰبصركؾ ُب شهارة مثل ا٤برة األكٔب، قاؿ: ففكر قليبلن ٍب 
اؿ الدين رٞبو اهلل أنو يطلع إٔب حوإب ٪بد بِب ٞبزة حٌب استعاد الكتب ككتب إٔب كلده ٝب

يتقرر أعماؿ شهارة كيعرؼ من ينصح كيستقر مع موالنا ٧بمد عليو السبلـ كيلحق بو، 
كخرج موالنا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب رٞبو اهلل إٔب الشاىل من األىنـو كقد قل عليو العسكر 

 اـ عليو السبلـ توجو الشاـ.ما ٯباكزكف ا٣بمس ا٤بائة إال بقليل، كاإلم
قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: خرج من ا٥بجر ثامن شهر ا٢بجة عاـ اثنْب كعشرين كألف 

ـ[ فأدركو عيد األضحى كىو ُب مور ما بْب ببلد عذر كببلد صعدة، 1614يناير 19]
عليو  ككقع مع الناس عمومان من الفَبة كالفشل كاإلياس من النصر ما ال ٲبكن شرحو كاإلماـ

 السبلـ صابر متجلد ٧بتسب هلل سبحانو.

 ]كصوؿ اإلماـ إٔب صعدة[
أخرب٘ب السيد العآب الكبّب صاّب بن عبد اهلل الغربا٘ب رٞبو اهلل قاؿ: كنا مع اإلماـ عليو 
السبلـ ُب نواحي مور فانفرد اإلماـ موضعان خاليان ك٢بقو ا٢باج الفاضل علي بن ٧بمد 

ارل اإلماـ ُب بعض تلك الشعاب ٍب كشف رأسو كدعا إٔب اهلل الذمارم، فرده اإلماـ، كتو 
سبحانو كتعأب ]بدعاء كتضرع[ كبكى بكاء كثّبان حٌب ٠بعو الفقيو ا٤بذكور كىو بالبعد منو 

كاإلماـ يعتقد أنو ال يسمعو، قاؿ السيد حساـ الدين صاّب بن عبد اهلل: فلما أخرب٘ب ا٢باج 
لنصر كالظفر من ذلك الوقت، ككانت طريقو ببلد بذلك أيقنت بإجابة الدعوة كحصوؿ ا



حيداف ٍب بِب عويرة، ككلده ا٢بسْب عليو السبلـ ُب صعدة كعنده الشريف الفارس ا٤بشهور 
األمّب أٞبد األخـر كٝباعة من إخوتو، كمن بِب ا٥بادم كمن مشائخ الشاـ كقحطاف ما 

ئخ الشاـ، فلما استقر اإلماـ يقرب من ٟبسْب فارسان أك أكثر كعسكران ليسوا بالكثّب كمشا
عليو السبلـ ُب ببلد الشاـ تقدـ إٔب صعدة احملركسة باهلل كقد اجتمع لو عسكر من خوالف 
كغّبىم، كفرح الشاـ بقدكمو فرحان شديدان ألهنم يظنوف أنو ٧بتاز ُب شهارة، كقد صار إليو 

وا قريبان من ٟبسمائة السيد مشس الدين أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن عليو السبلـ ُب عسكره ككان
نفر، كأرسل اإلماـ عليو السبلـ ا٣بيل الٍب عنده كعسكران ٰبفطوف طريق عياف، فأقاموا 

ىنالك ٫بو عشرين يومان، كتقدمت ٥بم جنود العجم ٗبا ال قدرة ٥بم على دفاعو كانكفوا، 
قاـ كاإلماـ عليو السبلـ أقاـ ُب صعدة قريبان من عشرين يومان، ٍب خرج إٔب ساقْب كأ

[ ىنالك، كموالنا ا٢بسْب ُب صعدة كقد علم أف األمّب حيدر كٝبهور عسكره 361]ؽ/
.  ُب ا٥بجر كقد صار إليهم مشائخ عذر كبعض األىنـو

 ]كصوؿ اإلماـ إٔب كادعة[
كيركل أف الشيخ حسن بن علي بن كىاف لقي حيدر بألف كبش من كبار الغنم ضيافة 

بو كقد اهتمو اإلماـ كاستحلفو على ذلك فأخلفو، ككاف كعد اإلماـ عليو السبلـ اللحوؽ 
ككاف من أمره ما سيأٌب إف شاء اهلل، ككاف الظا٤بوف قسموا ٧باطهم بعضان من طريق الشرؼ 

فصاركا ُب جانب الغريب كطائفة من طريق السودة فصاركا ُب ا٤بسارحة، كطائفة من طريق 
بطوا إٔب قرف الوعر كا٢بدبة ُب غرباف كىو طاغيتهم حيدر كمن إليو كطائفة كادعة، ٍب ى

ا٥بجر، ٍب خرج اإلماـ عليو السبلـ أخرل إٔب جبل بِب عوير كما أخرب٘ب سيدنا الفقيو 
العآب آّاىد ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل أنو ٝبع ُب بِب عوير أىل الرأم كمشائخ 

و ُب كادعة نسبان كادعة ككانوا كلهم معو كحي الشيخ آّاىد صاّب بن ٧بمد ٞبراف فإف ل
كبيتو كأكالده فكاف حديثو مع كادعة كٓب يصر إٔب الظا٤بْب شيخ من كادعة كإ٭با قابلهم 

مشائخ آخركف غّب معركفْب برضى ا٤بشائخ الكبار أىل البيوت ٢بفظ الببلد من ا٣براب، 



ُب  كقنع الَبؾ منهم بذلك كرىنوا، فقاؿ سيدنا: قاؿ اإلماـ عليو السبلـ: ىذا طاغية الرـك
أتركف من الصواب أهنم ٝبيعان يأمنوف  -أك كما قاؿ-ا٥بجر كاحملاط إليو كبيننا كبينو ليلتْب 

من اليمن كيدخلوف ٝبيعان الشاـ فكم ٰبتمل الشاـ منهم كال يقدر ٰبفظ مع اجتماعهم 
شيئان من الشاـ بل كال غّبه ألهنم إذا أمنوا من كرائهم دخلوا ٝبيعان كتركوا على حصار 

الكفاية أك كما قاؿ، فماذا تركف؟ قاؿ: فنظر بعضهم بعضان كقلنا: يا موالنا األمر  شهارة 
كما كصفت فهل من تدبّب؟ قاؿ: نعم لو ٕب طريق إٔب خوالف الطياؿ لصرت إليهم ككذا 

 فإف صنعاء كما

حو٥با كما كراءىا آمنوف كال شاغل ٥بم كإذا أمنوا ما قدرنا نقاكمهم ُب أطراؼ الببلد ككذا 
ما قاؿ، ٍب قاؿ: فما تركف ُب إرساؿ الولد علي حفظو اهلل كالولد أٞبد بن ا٢بسن بن أك ك

علي بن داكد إٔب كادعة يدخلوهنا يقلقلوف الَبؾ من ا٥بجر فّبدكف عنا ٧بطة إٔب كادعة كإٔب 
ٟبر، ٍب ال يزالوف ٱبافوف من عودنا اليمن فيبقى ُب اليمن منهم من يبقى كال ٯبتمعوف 

ـ، قاؿ: فتكلم الشيخ صاّب بن ٧بمد ٞبراف كبعض ا٤بشائخ كقالوا: ال إلو إال علينا ُب الشا
اهلل يا موالنا كادعة ىجرتك كأكؿ أىل نصرتك كقد استأمنوا كحفظوا ببلدىم من ا٣براب 
ككذا كىي لك إف شاء اهلل أك كما قالوا فما من حقهم أف يعيد عليهم احملاط من ا٥بجر 

قاؿ: ىذا التدبّب الذم ذكرتو ىو العاـ لئلسبلـ من [ ك 362كصنعاء، قاؿ: فغضب ]ؽ/
الشاـ كاليمن كرجاء عائدتو للمسلمْب، كىذا يا شيخ صاّب ككجو ا٣بطاب إٔب الشيخ 

، ٍب قاؿ:  صاّب ٞبراف ألجل بيتك إذا أخربوه عمرناه إف شاء اهلل تعأب، قاؿ فسكت القـو
قاؿ ما ٥با إال اهلل سبحانو كأنا  يسّب الولد علي كالولد أٞبد بن ا٢بسن كنظر ُب ذلك، ٍب

كعدس يعِب بغلو ا٤بعركؼ فإنو قل مثلو كىو من ىدايا عبد الرحيم ٍب ضحك كطلب 
السيدين كتوجو بنفسو الشريفة ككانت طريقو آؿ عمار، كالسيداف بعسكرٮبا ُب جانب 
ليو كىو كمبلزموه ُب جانب مع ا٤بشائخ كا٤بتطوعة ال زاؿ حٌب دخل كادعة كصار اإلماـ ع



السبلـ إٔب ما بْب الصبيحات كا٤بقابلة، كموالنا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب ُب النجيد قرية كبّبة 
 معركفة كأجأّم كادعة كألصوا النار.

كأما أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن كعسكره فتخلفوا من الطريق فكاف ذلك ٩با كقع ُب نفس 
شاء اهلل تعأب، ك٤با صح للعجم اإلماـ عليو السبلـ على السيد أٞبد كاهتمو كما سيأٌب إف 

دخوؿ اإلماـ عليو السبلـ كادعة اضطربت ٧باطهم كخافوه، ٍب توجو من عند األمّب حيدر 
األمّب رستاـ كغّبه من األمراء ُب ٧بطتْب كمن ٟبر أخرل، فلما عظم األمر عليو السبلـ 

 عليو، كقتل من انكفى راجعان كا٢برب ُب أثره كمعظمو على كلده ٝباؿ اإلسبلـ رضواف اهلل
العجم كجنودىم كثرة ك٤بوالنا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب رٞبو اهلل ُب ىذه الوقعة ثبات كرمى 

بالبندؽ كقتل ٝباعة، ك٤با خرج اإلماـ عليو السبلـ ككانت طريقو الشرزل كقرف ا٤بصنعة من 
أسفل الصبيحات كالعدك ُب أثره، كخلص من شرىم كصار بإزائو موالنا علي بن أمّب 

 ا٤بؤمنْب ٩با يلي حواز ا٤بقابلة كال يرل اإلماـ إال بالرسل أف اإلماـ قد خرج فيخرج.

 ]قدـك اإلماـ إٔب ساقْب[
قاؿ الفقيو الفاضل الصاّب الكامل جابر بن فتح اهلل الغفارم رٞبو اهلل كىو خادـ اإلماـ 

حابو ك٫بن ُب عليو السبلـ كمبلزمو: فكنا مع اإلماـ قريب األربعْب النفر فقط خبلصة أص
غاية اإلشفاؽ على اإلماـ عليو السبلـ كإذا بالبيارؽ كالعسكر ال زموف لنا أعلى جبل 

أمامنا ٩با يقرب من أكطاف حوث كال طريق لنا غّبه، فسقط ُب أيدينا كأيسنا أعظم ذلك 
على اإلسبلـ، قاؿ: فلما رآىم أقبل إلينا كتكلم بكبلـ مواعظ ٓب أضبطها، ٍب تناكؿ الَبس 

عتجر ُب كسطو كتقدـ كقد كرب ُب أعيننا كتفرؽ شعره كىو يقوؿ: ا١بهاد كا١ببلد كا
ىاضرب من على الركبة، فقوت قلوبنا ٤با رأينا منو عليو السبلـ كتقدمنا كقد برد العدك 

[ من خلفنا كإذا بأكلئك ينصركف لئلماـ عليو السبلـ كإذا ىم عسكر السيد 363]ؽ/
التخلف عن اإلماـ عليو السبلـ ٍب ٢بقوا إٔب قريب صيداف أٞبد بن ا٢بسن كقد ندموا على 

أسفل ببلد العصيمات، كقد سَبكا أنفسهم بأف غزكا بدكانان ٩بن قد كأب الظلمة كأخذكا 



بقران، ٍب طلعوا إٔب ذلك احملل ينتظركف اإلماـ عليو السبلـ فلما رأكه نصركا، كالـ اإلماـ عليو 
فاعتذر بأهنم العسكر ٓب يساعدكه فلم يكشف اإلماـ  السبلـ السيد أٞبد على التأخر عنو

لو كال ٥بم حاؿ، ٍب عاد إٔب جبل بِب عوير كقد خلط على العجم تدبّبىم، ٍب عاد كما 
أخرب٘ب الشيخ قاسم القا٠بي لزيارة ا٥بادم عليو السبلـ فدخل ا٤بدينة ليبلن كككل باألبواب 

ا نسمع أنو عليو السبلـ يعرؼ موضع ذم ثقاتو حٌب زار ا٥بادم عليو السبلـ كاألئمة، ككن
الفقار ُب بعض مسجد ا٥بادم عليو السبلـ قاؿ: فقطعنا أ٭با دخل ُب الليل إال لو، فلما 

 فرغ من

الزيارة تقدمت إليو كقلت لو: يا موالنا ٙبتاج شيئان من ا٢بديد مثل مفرس أك معوؿ أك كذا، 
 ساقْب.فقاؿ: ال، كعرؼ ا٤براد كتبسم ٍب خرج حٌب طلع 

كأما العجم فإهنم أكثركا من الرتب مع ابن ا٤بعافا على شهارة ٍب أرجعوا عسكران إٔب كادعة 
كٟبر كالصرارة كذيبْب، ك٘برد حيدر بنحو أربعة آالؼ كٟبسمائة نفر كما أخرب٘ب بعض 

أصحاب اإلماـ عليو السبلـ ُب أنو ٤با صح لو دخوؿ األمّب حيدر صعدة كىو ُب ساقْب 
النا ا٢بسْب رٞبو اهلل ىو كمن معو صبيحة دخو٥بم صعدة فإهنم حفظوا ا٤بدينة كقد خرج مو 

حٌب قيل: إف األكؿ يدخل ا٣بانق كخرجوا على أهنم يلقوهنم، كسلكوا كادم عرار غربان حٌب 
اتصلوا باإلماـ عليو السبلـ فقاؿ: إف اإلماـ عليو السبلـ ٝبع كجوه خوالف كأعياف من 

اؿ ٥بم من مكاف مرتفع: كصل صعدة ُب ىذا اليـو ]أربعة آالؼ عنده من أىل الشاـ، ٍب ق
كٟبسمائة[ من جنود الظلمة كىم إف شاء اهلل غنيمة لكم تعرفوف ذلك فبل تر٘بفوا ككذا، 
فإف كثركا كثرت لكم الغنائم إف شاء اهلل، كإف قلوا قلت الغنائم أك كما قاؿ، كأراد عليو 

نا ٝباؿ اإلسبلـ بعسكره ككجهو من خوالف إٔب السبلـ تقوية قلؤّم، فأرسل كلده موال
جبل عرك من أعلى جباؿ خوالف ٩با يلي ىجرة فللة، كجعل السيد أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن 

 كعسكره ُب ا٢بضائر، كجعل كلده ا٢بسْب رضواف اهلل عليو ُب ساقْب.



وضع قاؿ الشيخ كاصل بن علي السّبا٘ب عافاه اهلل: إنو كصل رسوؿ من حيدر إٔب ذلك ا٤ب
إٔب مشائخ خوالف كعيوف منهم للفساد، ككاف اإلماـ عليو السبلـ قد فرؽ عسكره ككلده 

[ أ٠باؤىا كُب أصحابو قلة 364ا٢بسْب رضواف اهلل عليو ُب بعض ا٤بواضع خفي علي ]ؽ/
فأرسل لذلك ا٤بكتب الساعي ُب الفساد ككاف يـو سوؽ ساقْب كالرسوؿ ىذا من خوالف 

أنفار نكتفو ففعلنا، ٍب أخذ السيف كأعطاه رٰباف العبد ا٤بعركؼ أيضان، كأمر٘ب كثبلثة 
با٢باج رٰباف، كقاؿ: أخرجوا ىذا إٔب كسط السوؽ كاضربوا عنقو كيكوف الضارب أنت يا 
رٰباف، قاؿ: فقلت لو سران: ٫بن قليلوف كىذا من قـو أكثرىم ُب السوؽ فبل يكاد ٰبدث 

ران إذ ال بد من قتلو، قاؿ فانتهر٘ب كغضب، منهم ما ٰبدث لكن ٰببس إٔب الليل كيقتل س
قاؿ: فلما صرنا بو ُب السوؽ رأيتو عليو السبلـ كقد صعد ذلك الدائر لّباه الناس ٨بافة 
علينا من ٫بو ما قلناه لو، فقتلناه كعلقنا رأسو، قاؿ: فحصل ُب ذلك من ا٤بصلحة كثّب 

 كعرؼ الناس قوتو.

 ]كقعة حواز ببلد رازح[
نفع اهلل بو ُب صفة قدكمو إٔب صعدة: ٍب ساركا كالتيو أمامهم كالبطر  قاؿ السيد أٞبد

سائقهم، كالتكرب سلطاهنم، كقد ٝبعوا أٝباعان كثّبان خيبلن كرجبلن كٝباالن كأمّبىم ٝبيعان األمّب 
حيدر، ٍب إنو عليو السبلـ أرسل كلده ا٢بسْب رضواف اهلل عليو لغزك السيد ٰبٓب بن ا٥بادم 

كؼ بأيب ست من قرابة األمّب صبلح بن أٞبد ككاف قد كصل إٔب حواز ببلد ا٤بؤيدم ا٤بعر 
رازح من جهات هتامة ُب عسكر من الَبؾ ككاد، أىل تلك ا١بهات ٲبيلوف إليو فأكقع بو 
كقتل من أصحابو أنفاران كىزمو مع ذلك ىزٲبة عظيمة، كغنم ٝبيع ما أجلب بو، ككانت 

ردان من حيث جاء، ك٩با كجد مع ىذا السيد اصطرالب غنيمة من الغنائم النافعة كاهنـز منف
الذم يعرفوف بو الفلك كا٢بساب كالتنجيم، فلما رآه اإلماـ عليو السبلـ أخذ دبوسان من يد 
بعض ا٤بهاجرين كضربو فكسره كىو يقرأ: }كىلىٍو كينتي أىٍعلىمي اٍلغىٍيبى الىٍستىٍكثػىٍرتي ًمنى ا٣ٍبىٍّبً كىمىا 

كعاد موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل إٔب اإلماـ عليو السبلـ ككاف حصل من بعض مىسًَِّب السُّوءي{ 



العسكر فيما أخرب٘ب الشيخ كاصل السّبا٘ب كالشيخ فارع بن خّباف كاتب موالنا ا٢بسْب 
رٞبو اهلل خيانة ُب الغنيمة غّب ما أذف ٥بم فيو فتشدد عليهم اإلماـ عليو السبلـ كاستعاد 

 بلغ ُب ىذه ا٤برة أك ُب غّبىا إٔب بِب ٝباعة كآؿ ا٣بطاب.ذلك كغّبىا، كال أدرم ىل 

 ]أخبار شهارة[
فصل: كلنرجع إٔب أخبار شهارة احملركسة باهلل فإف حيدر ترؾ األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا 

[ قبائل األىنـو من غّب ا٤بشائخ كرىنوا 365كغّبه من عيوف العجم ُب ا٥بجر فوصلو ]ؽ/
ككأب على عذر كاألىنـو كظليمة، كانضم إٔب شهارة من  على ٫بو ما تقدـ من كادعة،

حو٥با من بِب ٞبزة كبِب نعماف، كبِب أيب ا٢بكم كالسادة كا٤بهاجركف، كأىل شهارة، كعمركا 
 ما ٰبتاج إليو كقد فشل األىنـو كمن حولو.

 أخرب٘ب السيد العبلمة ناصر بن ٧بمد الغربا٘ب ا٤بعركؼ بصبح أنو قدـ إٔب شهارة من جانب
ظليمة بعد الكسّبة من بِب حجاج كأنو رأل أىل جبل سّباف أىل ا١بباؿ يهربوف األكدية، 

كأىل األكدية يهربوف ا١بباؿ كيلتقوف فبل يسأؿ بعضهم بعضان كأهنم ذاىبوف إٔب غّب 
مقصد، كموالنا ٧بمد عليو السبلـ يقرر الناس كيتفقد شحنة ا٢بصن كأىلو كمن فيو، 

من أىل ا٢بلل كٓب ٯبعل شيئان من الرتب خارج شهارة، كأحسن  كأخرج منو من ال نفع فيو
جوار من بقي من األىنـو قريبان منو، كال أظهر ٥بم كحشة كإف كانوا قد كالوا العجم، كابن 

ا٤بعافا ٓب يطمع ُب طلوع ٪بد بِب ٞبزة بل رغب القبائل كقنع من كل جبل برىينة إٔب 
يو السبلـ رأل أنو يشوش على من ُب الصرارة حصن عفار كالسودة، ٍب إف اإلماـ ٧بمد عل

بلد ابن كىاف كقرف الوعر بأف أخرج عسكران من شهارة احملركسة باهلل كطمعوا من البطنة بقران 
 كغنمان كقسمها ُب العسكر ا٤بنصور.

 ]مواالة ا٢بيمة لؤلتراؾ[
اهلل ظاىران كأما جهات ا٢بيمة فبقي فيها الشيخ فخر الدين عبد اهلل بن سعيد الطّب رٞبو 

أيامان، ٍب إنو أحوج إٔب اإلنفراد من غّب أف ٚبرج إليهم ٧بطة كخفف من أصحابو كفرقهم 



كخاؼ كقد كأب أكثر ا٢بيمة العجم من غّب أف ٚبرج إليهم ٧بطة منصورة إال صفة كالة 
كمشائخ كىم بالرجوع إٔب الشاـ، ككاف القاضي العبلمة ا٥بادم عبد اهلل بن أيب الرجاؿ قد 

ل إٔب ا٢بيمة أيضان ٤با كاف من اختبلؿ حاشد كبكيل كدخوؿ اإلماـ عليو السبلـ الشاـ كص
 كحوزة شهارة كبقي منفردان ُب جانب منها، كتزكج ىنالك كىو ٨بتف.

 ]غزك مشارؽ عياؿ أسد[
كأما ا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض كالفقيو عز الدين كمن إليهم فهاجركا إٔب جهات 

واحيها كغزاىم العجم إليها، كقتلوا ٝباعة، كأسركا ابن القاضي ىادم مشارؽ عياؿ أسد كن
صغّبان كٚبفوا ُب جهات ا٤بشرؽ؛ ألف العجم بعدما تقدـ من عود اإلماـ عليو السبلـ ٓب 

يَبكوا موضعان من الظواىر يعتادكا احملط إال كجعلوا فيو ٧بطة، فكاف ُب ٟبر األمّب عبد اهلل 
ُب ذيبْب كاألمّب علي بن مطهر ُب بعض ببلد الكلبيْب، كأمّب بن مطهر كأمراء من العجم 

[ صبلح بن 366من العجم كاألمّب ٧بمد بن عبد اهلل بن ا٤بؤيد ُب الصرارة، كاألمّب ]ؽ/
أٞبد بن ا٤بؤيد ُب العرة من األمشور الٍب تقدـ ذكرىا، كُب جانب ظليمة حسْب بن األمّب 

 سوؽ الثبلثاء من ا٤بسارحة. عبد اهلل بن ا٤بعافا كأمّب من العجم ُب

 ]أخبار صعدة كببلد الشاـ[
كلنرجع إٔب أخبار صعدة كببلدىا قد ذكرنا تقرر السيد الفاضل علي بن أمّب ا٤بؤمنْب قدس 
اهلل ركحو ُب سودة عرك كالسيد مشس الدين أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن ُب ا٢بضائر كأف اإلماـ 

كادت ببلد ا٤بغارب ٚبتل كما أخرب٘ب الفقيو   عليو السبلـ يَبدد ُب جانب ببلد خوالف كقد
الكاتب ناصر بن صبلح ا٢باصيب كغّبه ٩بن كاف مع العجم ُب صعدة أهنم كسطوا من يريد 

خذالف ا٢بق كأىلو على مواالة كثّب من عيوف الشاـ منهم السيد أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن 
تدخل الشاـ ّٔذه العساكر  عليو السبلـ كأنو ٩بن اختل ككاتب، فقاؿ قائل ٢بيدر: إذا أنت

كا٣بزائن ككذا ٍب تعطي كتدارم إنك لعاجز ما ىو إال ىزٲبة ا٤بركزين عرك كا٢بضائر كأخذٮبا 
كإذا أىل الشاـ يعطونك اإلتاكة ما أنت الذم تعطيهم أك كما قالوا، ٤با يريد اهلل نصرة دينو 



ما ٯباكز من فيها كخذالف الباطل كشياطينو، ككانت ٧بطة عرك قد تفاكت منها كثّب ف
 ثبلٜبائة إال بالقليل.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: إف عسكر علي بن اإلماـ عليو السبلـ ٫بو ا٤بائتْب، فتجهز 
عليهما األمّب رستاـ الركمي ككاف من شياطينهم، كجعلوا معو ٫بو األلف من ٞباهتم 

 هد الوقعة.كشجعاهنم فيهم سبعمائة بندؽ من عيوف عسكرىم، ىكذا أخرب٘ب من ش

قاؿ السيد أٞبد بن ٧بمد نفع اهلل بو: إ٭باىم أربعمائة نفر أصحاب رستاـ كأرسلوا على 
٧بطة ا٢بضائر األمّب أٞبد األخـر الَبكي ككاف من دىاة حرّٔم ا٤بعركفْب بالشجاعة كالتدبّب 

ُب مثلهم، ككانت طريق األخـر كأصحابو أقرب لكوهنا أسهل فأصبحوا على السيد مشس 
ن كمن معو فأحاطوا ّٔم ُب القرية كلزموا أطرافها فاهنـز ٤با يريد اهلل كدخلت القرية الدي

كارتفع فيمن معو فرضى األخـر بإستيبلئو على البلد كقد ٪با أىلها بنفوسهم، ككاف موالنا 
علي بن أمّب ا٤بؤمنْب رٞبة اهلل عليو قد عرؼ من عيونو أهنم قد خرجوا من صعدة غازين لو 

من قبل طلوع الفجر فأرسل من ٰبفظ الطريق ٗبعُب يعرؼ طريقهم فإف ٥بم فانتظرىم 
طريقْب، كأمر ا٤بقدـ على الطريق أف يرمي ببندؽ إعبلمان أهنم سلكوا تلك الطريق ففعل، 
كتأىب ابن اإلماـ عليو السبلـ ككاف أرسل ٝبهور عسكره مع السيد عبد اهلل السويدم 

[ ا٢برب على ابن اإلماـ فلحقوا 367 ٠بعوا ]ؽ/٢بفظ الطريق األخرل فكانوا فيها حٌب
بو كما سيأٌب قريبان إف شاء اهلل، ك٤با انفصل أصحاب موالنا علي كىم السيد عبد اهلل كمن 

معو كما أخرب٘ب الفقيو علي بن قاسم الربطي كبعض أصحابو عليو السبلـ كغابوا عنو 
ُب أطرافهم ٍب نظركا احملطة  كانتشر الفجر كحصل الضياء كإذا بأكؿ العجم أصحاب رستاـ

ُب أثرىم ٗبا ال قبل ٥بم بو فعزموا على ا٥بزٲبة، فبلٞبهم من أكؿ جنود الظا٤بْب النقيب أٞبد 
األسد اليافعي ككاف من ا٤بشهورين ُب جندىم بالشجاعة فصاح ٗبوالنا علي بن أمّب 

ا ىذه الساعة اهلل ا٤بؤمنْب عليو السبلـ كقاؿ لو: إذا كنت ابن اإلماـ ا٤بنصور فاثبت لن
 ا٤بستعاف إف كاف ٓب يكن ابن اإلماـ



ا٢بسن فما استقمتم لنا بعده يريد لعنو اهلل ٙبريضو على االستقامة للطمع الذم قد داخلو 
فيو ألنو ٓب ير معو إال عصابة يسّبة ٫بو أربعْب نفران، قاؿ: فلما ٠بعو عاد على كره من 

ا ثقلو، كجعلوا على ذلك ا٤بكاف مَبسان أصحابو كأطلع حصانو أعلى أكمة كبغلة ككذ
مستطيبلن كمن ٙبتو مثلو، كانقسموا فيهما كظهرىم كعر فبل ٱبافوف من كرائهم كيتصل ّٔم 

ا٤بدد من قبائل خوالف، كأحاط ّٔم جنود الظا٤بْب حٌب كادكا يأخذكهنم قبضان باأليدم كىم 
 قتل منهم أيضان.يدافعوهنم حٌب كادكا يهلكوف، كقد قتلوا من العجم كثّبان ك 

كأما أصحاب موالنا علي عليو السبلـ كىم السيد عبد اهلل كأصحابو فإهنم ٤با ٠بعوا ا٢برب 
عادكا ناشرين رايتهم يضربوف مرفعهم ٦بدين كقد خالطهم الشجن على موالنا علي رٞبو 

ناحية اهلل فوصلوا كا٢برب قائمة فكانوا ُب ناحية ا٤بشرؽ ُب غّب جهة ابن اإلماـ كالعجم ُب 
ا٤بغرب فكانت الشمس إٔب كجوه الظا٤بْب فبل يستطيعوف للرمي، ٍب كصل السيد ا٤بقاـ 
مشس الدين أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن فضايقوىم كصاركا إٔب أكمة سوداء أعلى عرك كقد  

كثرت ا٤بواد ١بنود ا٢بق، كُب كل حْب يزيد عددىم كينقص من عدد العجم لكثرة من قتل 
وا على نفوسهم مثل ما فعل موالنا علي عليو السبلـ أكؿ النهار منهم حٌب ضايقوه كجعل

كال شيء عندىم من ا٤باء حٌب عظم عليهم األمر ككثرت الغوائر كاألمداد حٌب إف من 
قبائل خوالف من كاف ينهب البندؽ من يد العجمي كقد أسقط الفتيلة ُب الباركت فيضرب 

ذاٮبا حٌب عظم األمر على العجم كىم ُب البندؽ بْب أيديهما كقد يقتل أحدٮبا أك من حا
انتظار غارة ٥بم، فخاطبوا فأجأّم للخطاب الشيخ الشجاع آّاىد ٧بمد بن صبلح 

البحش األسدم كقاؿ، ال أجب إال أمّبكم فأرك٘ب ىو فأركه فقتلو، كقد كاف ىذا األمّب 
ح [كالرصاص كالنقد كالسبل368عرؼ أنو مأخوذ فجمع ما معهم من الباركت ]ؽ/

كاألثاث كحرقها بالنار لئبل تصّب غنيمة للمجاىدين، ك٤با قتل أمّبىم فشلوا كطلع عليهم 
جنود ا٢بق فقتلوىم على آخرىم كغنموا الغنائم الواسعة، كأصدؽ اهلل كبلـ اإلماـ عليو 



السبلـ ُب قولو: ىم لكم قلوا أك كثركا، ككانت ىذه الوقعة يـو األربعاء ألياـ مضت من 
 ـ[، كاستشهد من عمـو1614من عاـ ثبلث كعشرين كألف ]يونيو ربيع األكؿ 

آّاىدين ٫بو سبعْب نفران، ك٤با انقضت الوقعة سار موالنا علي رٞبو اهلل من ساعتو فصلى 
العصر فوؽ ا٢بضائر من جهة الشاـ، كأٞبد بن اإلماـ ا٢بسن استقر على ا٢بضائر 

مها كليلة ا١بمعة، ككاف اإلماـ عليو فحاصركا األخـر تلك الليلة كىي ليلة ا٣بميس كيو 
السبلـ ُب ذلك اليـو ُب جانب بِب ذؤيب فأغار من ىناؾ حٌب عاد جهات حيداف 

كسارعت من عنده ا٤بواد كقد غنم الناس الغنائم الٍب ال ٚبطر بباؿ من السبلح ا٢بسن 
أحرقها كغّبىا من اآلالت كالنقود الواسعة حٌب يركل أف بعض من غنم قركشان كثّبة كقد 

الباركت كما تقدـ ظنها رصاصان فباعها رخيصان من سعر الرصاص كال علم للبائع كال 
للمشَبم أهنا فضة إال بعد أف عرفها غّبٮبا، كقضايا من ذلك كثّبة كا٢بمد هلل رب 

 العا٤بْب.

 ]األمّب حيدر يغّب لنجدة أصحابو[
عرك كحصارىم ُب ا٢بضائر ٫بر كأما األمّب حيدر لعنو اهلل فإنو ٤با بلغو قتل العسكر ُب 

ك٘برب كركب من حينو إٔب عبلؼ، ك٤با كاف اليـو الثا٘ب كزىو صبح يـو ا١بمعة كقد كصلت 
أمداد اإلماـ عليو السبلـ كما تقدـ كصل طاغيتهم األمّب حيدر ٔبموع ىائلة فوؽ جنود 

ا من كثرة ا٢بق أعلى ا١ببل كأفرجوا عن األخـر كاحملصورين كحصل معهم بعض فشل ٤با رأك 
جنوده، كموالنا علي يشددىم كيقوؿ فيما بْب ذلك: ما ٮبهم إال استخراج أصحأّم، ك٤با 

اتصلوا ببعضهم بعضان ا٫بدركا ُب كادم الذكاىب فبلٞبهم آّاىدكف من بعيد، ك٤با صار 
حيدر ُب كسط الوادم قيل لو قد صار ا٢برب أكؿ القـو فحمل ٕبصانو قاصدان للغارة 

و أنو منهـز يريد النجاة بنفسو فقط فهرب كل منهم لوجهو فحينئذ أ٢بم فتوىم أصحاب
فيهم السيف أجناد ا٢بق ضر بان كطعنان، ككانوا يعمدكف إٔب آخر القـو فيقتطعوف منهم 



ثبلثْب أربعْب نفران فيقتلوهنم، ٍب كذلك حٌب قتل منهم زىاء ألف كثبلٜبائة نفر من غّب 
 األمّب ىادم بن ٞبيضة ا١بوُب. ا٣بيل كا١بماؿ، كقتل من أمرائهم

قاؿ الصنو السيد الفاضل آّاىد أٞبد بن ىادم بن ىاركف أطاؿ اهلل بقاه: إهنا كصلت 
[ فكاف حيدر يتضرب 369غارة نافعة من جهة بِب ٝباعة ُب آخر كادم عبلؼ ]ؽ/

 ٯبتمع إليو عسكره كيضرب فيمن أدبر منهم بالسيف، ككلما رأكه يدبر ظنوه منهزمان حٌب
أف العجم التزموا األمّب ىادم بن ٝبعاف على أنو عريب كشريف يستجّبكف بو فقتل كىم 
يتعلقوف بو، كطار طاغيتهم لوجهو كقد قتل من جنوده بيده ٤با اهنزموا كقد أصأّم الذؿ 
كالفشل عقيب ذلك حٌب عاد إٔب ٧بطتو ا٣ببيثة كقتل من أصحابو ألف كسبعمائة نفر، 

 ٍب تقدمت جنود ا٢بق ٢بصاره إٔب صعدة كما سيأٌب.كمن آّاىدين ٝباعة، 

]  ]قتل األمّب األخـر
كأما األمّب أٞبد األخـر فإنو ٤با تكلم عليو حيدر كىم بقتلو بقي ُب جنودىم إٔب الليل 

كأخذ لو دليبلن إٔب اإلماـ عليو السبلـ فوصل موضعان يسمى الركوب فتلقاه بعض آّاىدين 
هم أنو األمّب أٞبد األخـر فعاجلوه بالقتل كاحتزكا رأسو كٞبلوه كٓب يعرفوا أنو ىارب، كعرف

 إٔب اإلماـ عليو السبلـ.
أخرب٘ب الصنو السيد الفاضل أٞبد بن ا٥بادم بن ىاركف قاؿ: كنت صغّبان ُب سطح ُب 

بيتنا ُب ا٢ببحب كرأيت األخـر كفارسان معو كرجبلن من أىل صعدة ٠باه كىو منغمس دـ 
فأرسل صاحبيو ١بهاهتما كأنا أنظر، ٍب عاد الطريق بعد أف شرب  كسيفو ُب يده جرده

كأكل شيئان من القات كأكىم صاحبيو أهنما يقدما ببشرل بسبلمتو فعادا فلم ٯبداه، قاؿ: 
كأكثرا علينا السؤاؿ حٌب خفناىم كىم يبكوف عليو، ككانت قضيتو ما تقدـ فأخذه اإلماـ 

الربيد إٔب شهارة حرسها اهلل، ككاف لوصلهما موقع عليو السبلـ كرأس رستاـ كبعث ّٔما مع 
فأمر ٧بمد ابن اإلماـ عليو السبلـ بنصبهما كأف يطاؼ ّٔما على شهارة لّبل ذلك 

األىنـو كغّبىم كيبلغ ابن ا٤بعافا، ٍب احتاؿ موالنا ٧بمد عليو السبلـ بإرساؿ الرأسْب إٔب 



خـر ليعرفونو بالتجديع ألنو ٦بدع ا٥بجر، كقيل: إ٭با أرسل اإلماـ عليو السبلـ برأس األ
األنف كاألذف كأرسل ّٔما إٔب ىنالك كقد أطلع ابن ا٤بعافا رتبة من ا٥بجر إٔب جبل ذرم ٍب 
إٔب بيت بِب مياح من أعماؿ بِب ٞبزة، كحصل لوصو٥بما شهارة البشرل العظيمة كا٤بسرة 

 الفخيمة كقل إرجاؼ ا٤برجفْب.
لدين أطاؿ اهلل بقاه: إنو كاف ُب أياـ ىذه الوقعة ُب قاؿ القاضي العبلمة أٞبد بن سعد ا

جهة الشرؼ كأنو ٠بع من ٱبرب بالقضية على ما كانت قبل كوهنا ٖبمسة عشر يومان. قاؿ 
 ٕب بذلك شفاىان كنقلت معناىا من كتابو أيضان.

 ]حصار ابن ا٤بعافا[
فأمر الشيخ ناصر قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: ككاف جعفر باشا قد ندـ على نقض الصلح 

بن علي احملبشي أف يستوقف اإلماـ ُب الشاـ كيسعى ُب الصلح األكؿ فلم ٯببو اإلماـ ألنو 
[ حق فبل يسلمو للعجم ألهنم شرطوا على ما كاف عليو 370قد لزمو ٣بوالف الشاـ ]ؽ/

ل من الببلد األكٔب، فكانت ىذه الوقعة كرسو٥بم عنده ٍب إف اإلماـ ٧بمد عليو السبلـ أرس
إٔب أىل سّباف أف طريقنا عليكم لقتاؿ العدك كإياكم أف تعرضونا أك ٙبذركه، كاستوثق ٍب 

خرج منفردان، كتبلحق السادة كالعسكر ا٤بنصورة ككانوا قد أطلعوا رتبة إٔب موضع أعلى من 
ا٤بسارحة يسمى الكراع فأرسل عليها من حاصرىا، كتقدـ كفرؽ السادة فريقْب فكاف السيد 

سن كٝباعة ُب جانب، كالسيد ناصر بن ٧بمد صبح كٝباعة ُب جانب فما  علي بن ا٢ب
كاف بأسرع من ىزٲبة احملطة كاستئصا٥با حٌب ىزموىم إٔب قريب من كادم أخرؼ كقتلوا 

منهم مقتلة عظيمة ٫بو ثبلٜبائة، كأخذكا الغنائم الواسعة كالرتبة الذين ُب الكراع كىم ٫بو 
اكشوا ُب آخر يومهم رتبة ُب جانب النجد فهزموىم إٔب عشرين نفران، ٍب عادكا شهارة كن

جبل ذرم، ككاجو األىنـو كىزموا الرتبة الٍب ُب جبل ذرم حٌب عادكا إٔب ا٥بجر، كاجتمع 
األىنـو ٝبيعان إٔب موالنا اإلماـ ٧بمد عليو السبلـ كصار إٔب القدـك من أقرب قرل جبل 

م لؤلىنـو كال لغّبىم مثل ما ُب ىذه األىنـو ا٤بتصلة با٥بجر كعسكر ىنالك، كال يعل



ا٤براكزة من النصيحة كاالجتهاد، ككاف ا٢بصار على األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا كالذين معو 
من جنود العجم كأمرائهم من الثبلث ا١بهات من جهة ا٤بشرؽ كاليمن كا٤بغرب، كُب الليل 

 تقدـ جنود ا٢بق

٨بافة ا٣بيل، ككانت مواقف ٧بمودة ككقائع يقطعوف طريق القبلة كُب النهار يرتفعوف من 
مشهودة، اليد ُب أكثرىا ١بنود ا٢بق، كاستقاـ ا٢بصار ٥بذا األمّب عبد اهلل بن ا٤بعافا حٌب  
كاد يهلك ىو كمن معو من جنود العجم، كقد اجتمع إٔب موالنا ٧بمد عليو السبلـ ىو 

أنفق أىل ا٣بّب كل ٩با ُب كمن معو من ا٤بتطوعة للجهاد ٝبلة كافرة كتوسعت النفقات، ك 
 يده كتبلغ إليو قدرتو، ككانت مدة ا٢بصار فوؽ ثبلثة أشهر.

 ]عودة اإلماـ إٔب نواحي شهارة[
كأما اإلماـ عليو السبلـ فإنو ٤با صح لو حوزة من ُب ا٥بجر كتقررت احملاط اإلمامية ٢بصار 

كانت طريقو من صعدة استعاف باهلل سبحانو كعاد إٔب جهات شهارة احملركسة باهلل ك 
جهات ساقْب إٔب نواحي العصيمات، ٍب منها إٔب جبل اٲبّب من أعماؿ عذر، كبقي فيو 
حٌب الليل كقد أمر من معو أف يكثركا إشعاؿ النّباف ُب ذركتو إخباران بوصولو اليمن من 

الشاـ، فألصت النار ُب ٝبيع الببلد، كقوت قلوب آّاىدين، كنزؿ البؤس كالكظم على 
[ ا٤بسلموف بظهور اإلماـ عليو السبلـ ككاف ُب قرف الوعر 371ا٤بعتدين، كفرح ]ؽ/أفئدة 

رتبة من العجم عليها األزرقي كغّبىم مع الشيخ علي بن كىاف، ككاف مع اإلماـ عليو 
السبلـ الشيخ كىاف بن ٦بلي بن كىاف، فلما دخل الببلد كااله أىلها كىربت رتبة العجم 

نب جبل ذرم كأرسل إٔب كلده ٧بمد عليهما السبلـ إعانة إٔب كادعة، ٍب خرج إٔب جا
٢بصار ا٥بجر ككاف قد بعث موالنا ٧بمد عليو السبلـ إٔب حواز الظاىر كغرباف كظليمة 

سرايا لفتحها، ككاف ٥بم تأثّب، ك٤با كصل اإلماـ عليو السبلـ ٓب يدخل شهارة احملركسة باهلل 
حٌب استقر ُب شرفة ا٤بواطر، كجهز كلده  بل كاف طريقو شرقي شهارة احملركسة كحوازىا

أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب حفظو اهلل كضم إليو عيونان من العلماء كالفضبلء كا٢باج مشس الدين 



أٞبد بن علي بن دغيش كغّبه لفتح ببلد الشرؼ كجعل جهازه بنظر أخيو موالنا ٧بمد 
لى طائل ففتح عليو السبلـ ككاف قد أرسل إٔب الشرؼ األعلى بعضهم فلم ٰبصل ع

الشرفْب ٝبيعان كطرد من فيهما من أعواف الظلمة، كحفظ الببلد كموادىا كساقها إٔب أخيو 
 للجهاد، كحاصر قلعة كحبلف

 الشرؼ مدة حٌب أخذىا ُب تسعة أشهر، ك٥بم مع ىذه ا٢بوزة أخبار كأشعار طريفة.
قشنشلي من آؿ كأخرب٘ب الشيخ صبلح بن قاسم الكليب ككاف منهم أف الشريف ا٤بسيح ال

اإلماـ شرؼ الدين ٩بن احتاز مع الظلمة ككاف أشر منهم كأنو ُب بعضها استخف باإلماـ 
عليو السبلـ كأمر بعض الَبؾ أف يصلي ّٔم كصفهم خلف ذلك الَبكي استهزاء باإلماـ، 

فما أمسى حٌب أصابو اهلل سبحانو بالربؽ خصو دكف أىل ا٢بصن، قاؿ: ككاف من ٝبلة من 
الصوت فإذا بو قد أنًب برائحة ٓب يعرؼ مثلها كال كادكا يقربونو من شدهتا، أغار على 

كأهنم استعانوا بالطيب على أنواعو كالرياحْب فلم ينفع، كأىلكو اهلل كشهد بذلك ٝبيع أىل 
 ا٢بصن.

كأما اإلماـ عليو السبلـ فجهز السرايا كالبعوث إٔب ببلد عفار كببلد شظب كغرباف 
ى أكثرىا سيما ببلد كادعة كما إليها فإنو تابع السرايا حٌب قطع أمداد كالظاىر فاستؤب عل

الظا٤بْب إٔب صعدة، كُب ىذه الفتوحات قضايا، كعلى ا١بملة إنو تقلقل على العجم أكثر 
ببلدىم بعد ىذه الفتوحات إال غرباف كشظب ٓب يكد تستقر عليو يده عليو السبلـ كما 

كاصل بن علي السّبا٘ب إٔب أسفل غرباف، فأكثركا عليو  عقده فيها ٓب يتم فإنو أرسل الشيخ
الشركط حٌب لقد أخرب٘ب ا٤بذكور من فيو أهنم طلبوه ماالن فراسل اإلماـ عليو السبلـ فأرسل 
إليو بفضة أىلو كبعض دراىم يسّبة، قاؿ: فعلمت عدـ صحة كعدىم فحفظت ما عندم 

 [ عليو.372إٔب أف عدت إليو كأرجعتو ]ؽ/

 []حصار صعدة
كأما صعدة فا٢بصار عليها، ككانت احملاط كما أخرب٘ب الفقيو آّاىد أٞبد بن ٧بمد بن 



ملقاط ا٤بخبلُب رٞبو اهلل ُب العببلء كما إليها موالنا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ كُب 
جانب تلمص كما إليها موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل كاألمّب آّاىد الشهيد أٞبد بن ٧بمد 

ـر ا٢بمزم رٞبو اهلل تعأب، كُب جانب الصعيد السادة السيد ٧بمد بن عز الدين األخ
كالسيد أٞبد بن ا٤بهدم، كُب جانب السيد مشس الدين أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن عليو 

السبلـ كالسيد علي بن إبراىيم ا٢بيدا٘ب أطاؿ اهلل بقاه كضايقوىا مضايقة شديدة، كُب أياـ 
ايا عديدة من ذلك أنو كصل مددان من أشراؼ ا١بوؼ حصار صعدة حركب شديدة كقض

٫بو ثبلثْب فارسان عليهم األمّب أٞبد بن ٧بمد األخـر ا٤بذكور، فاجتمع السادة ُب موضع 
قريب من ا٣بانق للمشورة فيما يعم الصبلح كا٤بوضع سهل أقرب إٔب رحباف، كعادكا بعد 

أمورىم منهم األمّب حيدر كقصدكا ا٤بشورة كل يريد مرتبتو فأغار عليهم العجم أمّبىم كم
موالنا ا٢بسْب كمن معو من األشراؼ فثبتوا ٥بم ككقع الطعاف، كاحتضب ا٤براف، كتكسرت 

العيداف، كارتفعت العجاج، كغمغمت األبطاؿ، ككاف قطب رحاىا شرؼ اإلسبلـ ا٢بسْب 
اىد الوقعة أيده اهلل تعأب إذ كاف ال يداٗب ُب بسالتو كال يسامى ُب شجاعتو، كظن من ش

أنو ال ينجو أحد من أصحاب اإلماـ لقلتهم ككثرة خيل العجم، ك٩بن ثبت مع ا٢بسْب 
األمّب أٞبد األخـر كٝباعة قليل كاستشهد من األشراؼ ا٢بمزيْب ثبلثة فرساف كٝباعة من 

 العسكر. ىذا معُب ما ذكره السيد أٞبد نفع اهلل بو كأكثر ألفاظو.

حيف ككاف من مبلزمي موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل قاؿ: كنت قاؿ الفقيو صبلح بن سعيد الق
من رجالة ا٢بسْب فلم نقدر نرمي ببندؽ كال ٕبجر ألنا ٓب نعرؼ فيمن تقع كال نرل أحدان 

من الفريقْب إال نعرؼ ا٥بمهمة كأيسنا، قاؿ فأكؿ من رأيتو السيد العبلمة عبد اهلل بن عامر 
الزالوا ٱبرجوف بعد اال٪ببلء فكاف كما تقدـ، رٞبو اهلل فقلت ىذا الذم بقي منهم، ٍب 

كبعدىا كقعة قريب من تلمص قريبة منها كاشتهر الشريف آّاىد األمّب أٞبد بن ٧بمد 
األخـر ككاف إذا انتمى قل طمعهم فيو ككاف كثّبان ما يقوؿ: أنا أٞبد أنا شوؽ الناظرين، ٍب 

غّبىم كانوا يغّبكف إٔب أطراؼ عوض الشامي الفقيو آّاىد أٞبد بن ٧بمد بن ملقاط ك 



٧بطتهم حٌب قتل األمّب أٞبد كعوض كأصيب الفقيو أٞبد كقتل عليو فرساف، كقضايا 
[ عليهم ا٢بصار، كارتفع عليهم الطعاـ حٌب كاد يعدـ، ٍب إف 373طويلة كاشتد ]ؽ/

ر األشرار من سفياف الدين كانوا ٱبتلفوف بالكتب من صنعاء كمن ٟبر إٔب عند األمّب حيد
أدخلوا ذىبان كثّبان للعسكر كأمنهم العجم على ا٤باؿ مراران كٓب يركا منهم إال النصيحة كما 
أخرب٘ب الشيخ ىادم بن ٧بمد السفيا٘ب ٩بن صار مع ا٢بق، قاؿ كاف ٝباعة منهم عليو 

ببلغ ا١بامكية كيأخذكف الكتب بوصو٥با إٔب جعفر باشا كككيلو ُب ٟبر األمّب ٧بمد شليب، 
اطمأنوا إلينا كقد رأكا منا النصيحة قاؿ لنا رجب آغا كإب ا٤بدينة ككاف أقرّٔم إٔب  قاؿ: فلما

معرفة خطاب العرب: يا مشائخ تبقوف عندنا ىذا اليـو ُب ا٤بدينة ٙبملوا لنا كديعة إٔب ٟبر 
كىي ثقيلة ٙبتاج الصرب عليها، قاؿ فأجبناه كحلفنا على ذلك بيمْب، كقد كنا كدعنا األمّب 

 ا١بوابات معنا،حيدر ك 

فحلفنا كتأكد علينا، قاؿ كبقينا إٔب الربع األكؿ  -الشك مِب-قاؿ ككنا ستة أنفار أك ٜبانية 
من الليل فأخرجونا مع ا٤بذكور إٔب خارج باب ا٤بنصورة كإذا بنحو عشرين فارسان كفيهم 
و، رجل كبّب على فرس عاؿ ساكت ٓب يتكلم كعرفنا فيهم األمّب صفر أيضان فتشوشنا من

فقاؿ األمّب صفر كرجب: يا مشائخ أنتم كأنتم من أىل النصيحة مرادنا ٙبملوف للباشا 
كديعة طلبها كىي عليو عزيزة فيحصل لكم كٰبصل كرغبونا فيها، فقلنا كما ىي كنبلغ 

جهدنا قاؿ كأخرج ا٥بيكل كحلفنا أخرل كىم يسمعوف، فقلنا: ىاتوا كداعتكم، فقالوا: 
مّب حيدر يطلب منكم تدلونو طريقان ال يعرفها ا٣بصـو حٌب يصل موالنا الكيخيا يعِب األ

معكم ببلدكم كىاىو ذا حاضر كىو ساكت ٓب يتكلم، قاؿ: فعظم علينا األمر كخفنا عليو 
كٓب ٪بد بدان من اإلجابة، فلما أجبناه ٙبدث معنا بكبلـ لطيف، كقاؿ: على بركة اهلل، قاؿ 

كركب معو أربعة عشر فارسان من ٩بالكيو  كأجنب لو حصانان غّب حصانو الذم ٙبتو
كاستخلف على احملطة األمّب صفر، قاؿ فسرنا بو ككانت الطريق جانب ا٤بخبلؼ ٍب كراء 
العببلء ٍب رجعنا إٔب نواحي درب ا٢بناجر ٍب كذا حٌب خرجنا إٔب حوإب العيوف فماؿ بنا 



ٍب سلك الطريق ال ٱبرج منها ا٤بذكور عن الطريق كأكلنا معو طعامان ك٢بمان كناـ حٌب أصبح، 
ك٫بن معو حٌب كصلنا ببلد حباشة من ببلد سفياف، ٍب اختار مسجدان كربط ا٣بيل ُب ذلك 
احملل كدخل عياف ككاف فيها األمّب عابدين بن مطهر بن الشويع كأمّب من أمراء العجم ُب 

 ة.عسكر، ٍب خيواف كسرنا كما سبق من حوإب صعدة للمراتب الٍب ُب أعلى كادع

[ كالظواىر 374نعم، ك٤با كصل حيدر ٟبر كاجتمع إليو جنود العجم من الصرارة ]ؽ/
قصد كادعة فبلزمو آّاىدكف ٕبركب كثّبة، ٍب استقر ُب ا٢بصن كآّاىدكف يقصدكنو ليبلن 

كهناران حٌب لقد دخل السيد عز الدين ٧بمد بن عامر بن علي عافاه اهلل إٔب قرية الغوؿ 
لشيخ صاّب بن ٧بمد ٞبراف كعيوف من آّاىدين ُب درب العرب، كقاـ خارج احملطة، كا

ا١بهاد على ساقو، كاإلماـ عليو السبلـ ٲبده ٗبا أمكن كقد صار عليو السبلـ ُب شهارة 
 احملركسة باهلل.

 ]أخبار ببلد ذبياف كخارؼ[
اهلل بعد كأما ببلد خارؼ كبِب زىّب كذيباف كما إليها فقد تقدـ أف القاضي ا٥بادم رٞبو 

ىزٲبة اإلماـ عليو السبلـ إٔب الشاـ صار إٔب ا٢بيمة، فلما صح لو رجوع اإلماـ عليو السبلـ 
كما أيده اهلل بو من النصر عاد من ا٢بيمة فصار إٔب جانب ببلد ذيباف فأجابو ٝباعة منهم 
كطردكا ٝباعة مع رئيس ٥بم من جنود العجم من ٧بصم من ببلد ذيباف، ٍب خلص لو منهم 

اعة كمن بِب زىّب أقل كتقدـ إٔب الصيد فأجابو بعضهم، كقصد األمّب علي بن مطهر ٝب
بن الشويع إٔب يناعة ككاف ُب ٧بطة من جند العجم فحاربوه ُب آخر هنار، ك٤با قرب الليل  
كثرت إليو الغوائر كاألمداد من أىل العزائم حٌب قتلوا من أصحابو ٝباعة يعِب األمّب علي 

، كقتل من ذيباف ٫بو أربعة أنفار كمن غّبىم مثلهم، فلما عرؼ األمّب كضايقوه حصاران 
ا٤بذكور أنو مغلوب كخاؼ طلب األماف ليَبكوه يصعد جبل الكلبيْب كيتصل ٗبحطتو، ٍب 
تقدـ القاضي بعدىا على كلد األمّب ا٤بذكور األمّب حسن بن علي ككاف ُب عسكر ليسوا 

باهلل فحاصركه كجرل ا٣بطاب على خركجو كما  بالكثّب من جهة أبيو ُب ذيبْب احملركس



سبق من أبيو، كصفت ببلد حاشد كبكيل من جنود العجم، ٍب طلع ّٔم القاضي ٝباؿ 
الدين ا٥بادم إٔب الظواىر مراران، ك٤با كانت ا٢بركب ا٤بذكورة آنفان كتبلزمت ُب كادعة ٗبا 

يقرب من ا٢بصن معلومة يطوؿ تفصيلها ٕبيث أف الرائي إٔب اآلف يرل حجارة كادعة كما 
فيها أثر ا٣بيل لكثرة الغارات، ككاف ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل كالفقيو عز الدين معو أيضان 

يباشر القتاؿ كل يـو للتفريج عن درب العنز حٌب نصرىم اهلل تعأب كأفرجوا عن درب 
 العنز، كقد كصل

اصركا السيد ٧بمد بن القاضي ا٥بادم بغارة عظيمة من حاشد كبكيل ككاف العجم قد ح
عامر ُب الغوؿ كالشيخ صاّب بن ٧بمد ٞبراف ُب درب العنز كضايقوىا كطمعوا فيها، فصار 
القاضي ا٥بادم ُب الغوؿ كأفرجوا عن السيد ٧بمد بن عامر، ٍب اجتمعوا للحرب على درب 

[ فيو الشيخ صاّب بن ٧بمد بن ٞبراف كمن معو كأحصى للشيخ 375العنز كقد أبلى ]ؽ/
ّب ٞبراف عدة قتلى من جنود العجم حٌب لقد انفجر صدره من شدة الرمي كبقي صدره صا

مشققان من ذلك اليـو إٔب أف مات حٌب أفرجوا عن درب العنز، ككاف ُب ٧باط العجم 
األمّب الطاغي الكبّب حيدر كإليو ٟبسة أمراء صناجق كجنود ىائلة، كعظم األمر فاهنـز 

اهلل ببلد ا٤بشرؽ كالسيد ٧بمد بن عامر كعيوف من أصحاب جنود ا٢بق كرجع القاضي رٞبو 
اإلماـ عليو السبلـ كصاركا إٔب ا٢برير من أسفل كادعة، ٍب عجزكا عن ا٤بقاـ فانكسركا إٔب 

معرجة من أعماؿ حاشف، ٍب عادكا إٔب اإلماـ عليو السبلـ ككاف ا٢باج مشس الدين أٞبد 
٢بركب كما تقدـ، كاإلماـ عليو السبلـ بن عواض قد كصل بغارة من ا٤بشرؽ كحضر ىذه ا

ٲبد كلده موالنا ٧بمد كيتشدد عليو ُب حصار الذين ُب ا٥بجر، كقد طلب كلده موالنا 
ا٢بسْب رضواف اهلل عليو من تلمص كقد رأل أف على حصار صعدة من يكفي، فلما صار 

لقصبة من إليو أرسلو ظليمة ٤بقابلة من ُب السودة كجهاهتا من جنود العجم فصار ُب ا
ظليمة كقد تقدـ أنو عليو السبلـ أرسل ٝباعة من أنصار ا٢بق إٔب ببلد عفار كمن الشرؼ 

 إٔب ببلد حجة فلم يقعوا على طائل.



نعم، ك٤با اهنزمت ا٤براتب اإلمامية تقدـ األمّب حيدر ال رٞبو اهلل إٔب أعلى طلعة النطاؽ 
مّب دركيش ال رٞبو اهلل كاألمّب عبد كعشر ىنالك ٗبا كأهنا الرعود كأرعد كأبرؽ، كأرسل األ

القادر بن ناصر ا١بوُب، كاألمّب حسْب من العجم كغّبىم إٔب قرف الوعر، ككاف ُب القبلة 
رتبة من العجم مع الشيخ حسن بن علي بن كىاف فاتصلوا ّٔم ظاىران كطاغيتهم مراكز ٥بم 

الدين ٰبٓب بن صبلح ُب جانب كادعة كأعلى ا٢برير، قاؿ سيدنا الفقيو آّاىد عماد 
الثبلئي ككنا عند اإلماـ عليو السبلـ ُب شهارة كقد صكت ا٤بسامع تعشّبة الَبؾ كطبو٥بم 
كمرافعهم كاإلماـ عليو السبلـ ٓب يبق عنده إال أقل من عشرة أنفار فيما أظن كآّاىدكف  

نب كلهم على ا٥بجر، كمن اهنـز منهم من كادعة صار إٔب ا٥بجر أيضان كبعضهم ُب جا
أعماؿ حاشد، قاؿ فاجتمع إلينا رأينا أف نشّب على اإلماـ عليو السبلـ أف ٱبرج من شهارة 

لئبل ٰبصركه فيها، كعظم األمر كىو يشدنا حٌب قلنا لو ٚبرج إٔب األىنـو كتكوف ظهران 
، كحركب القدـك معركفة طويلة، قاؿ فلم  ٤بوالنا ٧بمد فهو ُب ا٤بوضع ا٤بعركؼ بالقدـك

ٍب خرج من سعداف إٔب الشرُب ا٤بشرؼ على البطنة ككادعة فأرل العجم  يسَبجح ذلك،
[ حرب ٍب سكن، فقاؿ عليو 376كإرعادىم كإبراقهم ك٠بع ُب أسفل الطلعة مناكشة ]ؽ/

السبلـ: تعرفوف ىذه البنادؽ؟ قلنا: ال، قاؿ: ىذا ا٢باج أٞبد حفظو اهلل كجد ٝباعة أعانوه 
قدر عليو فكاف كذلك أنو ا٢باج كإ٭با تو٠بو سبلـ  فرماىم ُب ذلك ا٤بوضع كىذا آخر ما

اهلل عليو، ٍب إف النقيب السيد ا٢بسن بن شرؼ الدين رضواف اهلل عليو كسيدنا العبلمة 
 عامر بن ٧بمد كمن حضر كقاؿ: يا أصحاب ما

معناه أتركف ىذه الشدائد ككذا إ٭با أتينا من قبل نفوسنا بتقصّبنا ُب حق اهلل سبحانو 
تغفر اهلل العظيم كندعوا، قاؿ فأمنا على دعائو كقاـ مستبشران من ذلك ا٤بوضع فهلموا نس

يبشرنا بالفرج كنصرنا اهلل سبحانو، فلما كصلنا باب سعداف كإذا بطفل صغّب من أبناء 
السادة ٱبرب من غّب أف يكوف عنده أحد ىذا رأس ابن ا٤بعافا كىذا رأس دركيش كأظن أنو 



عليو السبلـ فاستبشر أيضان، ك٤با تفضل اهلل بالنصر كانت الرؤكس  زاد غّبٮبا فأخربه اإلماـ
 حيث قاؿ ذلك الصيب ٓب يعدىا.

 ]مبلحقة القوات اإلمامية ابن ا٤بعافا[
كأخرب٘ب القاضي صفي الدين أٞبد بن سعد الدين أطاؿ اهلل بقاه عن كالده رٞبو اهلل أنو 

ه كغّبه أف يسودكا كتبان إٔب القبائل خرج ُب تلك الساعة من عند اإلماـ عليو السبلـ كأمر 
لبلجتماع للغارة فسمع صوت الصيب قبل أف يكتب }كى٭بيىكّْنى ٥بىيٍم ُب األىٍرًض كىنيرًم ًفٍرعىٍوفى 

انيوا ٰبىٍذىريكفى{ ك٤با كصل العجم قرف الوعر كباتوا فيو ٍب أصبحوا  كىىىامىافى كىجينيودىٮبيىا ًمنػٍهيٍم مىا كى
ٕبدبة السنحا٘ب، كترفعت ا٤براتب اإلمامية القريبة من القاع إٔب جانب  إٔب ا٢بدبة ا٤بعركفة

السبط من أسفل جبل ذرم ٍب إٔب موالنا ٧بمد عليو السبلـ إٔب القدـك حذران من حدث 
من ا٣بيل، ككاف موالنا ٧بمد عليو السبلـ قد قدـ خيمة ٤بقدمتو كيستقر فيها بعض 

تقر العجم ُب ا٢بدبة كاتصلوا با٥بجر كمن فيو األكقات ليشرؼ على كادم ا٥بجر، ك٤با اس
من العجم كشرار العرب، ككاف صاحب تدبّبىم يعِب أىل ا٤بدد األمّب دركيش، فقاؿ 

للعسكر: من كصل منكم عند تلك ا٣بيمة فلو كذا كمن اقتلعها فلو كذا، كقد طمع فيها 
و٥با ملحمة كقتاؿ شديد كُب مكاهنا لقرّٔا منو فتبادركا إليها كدافعهم آّاىدكف، ككقع ح

عادكا عنها خائبْب كقد قتل منهم ٝباعة كمن آّاىدين أقل كىزموا حٌب عادكا موضعهم، 
فهاف على آّاىدين أمرىم كقللهم اهلل ُب أعينهم، ٍب دار ا٣بطاب فيما بْب األمّب عبد اهلل 

بقى ُب موضعها من بن ا٤بعافا كمن معو كاألمّب دركيش كمن معو فرأل احملصورين أف الغارة ت
[ كطمع ابن ا٤بعافا ُب ىزٲبة جنود ا٢بق، كرأل دركيش 377ا٢بدبة كىم ُب موضعهم ]ؽ/

 كمن معو ا٤ببادرة بالعود إٔب حيدر كإ٭با

نريد خبلصكم فقط كال نطمع ُب غّبه كتدبّب ابن ا٤بعافا أف ا٤بكاف بعيد فنخاؼ مع 
ا٣بركج كما كقع، كاهلل غالب على أمره كالغاضب لدينو ا٤بنتصر ألكليائو، فتحرؾ أىل ا٥بجر 

للخركج فشعرت ّٔم ا٤براتب الٍب أعلى منهم ُب جانب ذرم مع السيد العآب ناصر بن 



ربا٘ب، كالسيد آّاىد أٞبد بن ٧بمد ا٢بيدا٘ب كالسادة أىل احملراب ٧بمد بن ٰبٓب صبح الغ
كمن ُب جانبهم من آّاىدين، كأىل ذرم فحملوا على مرتبة تقرب منهم فأخذكىم، ٍب 

تقدموا على القرعي فأخذكه كالٞبوا ابن ا٤بعافا ُب ا٤بدينة، ٍب خرج حٌب اتصل با٢بدبة كقد 
و كٞبل آّاىدكف من القدـك عليهم، ككقع أمر ليس قتل من أصحابو ٝباعة كهنبت أثقال

با٥بزؿ، كعطفت خيلهم كرجلهم على موالنا ٧بمد رضواف اهلل عليو كقد عرفوه كالراية على 
رأسو فثبت ٥بم آّاىدكف ثباتان حسنان حٌب ردكىم مراران، كاستشهد ٝباعة، كمن الظا٤بْب  

٢بدبة كا٥بجر، فلما كاف آخر الليل مع طلوع كثّبان، كبات آّاىدكف ٦باكركف ٥بم فيما بْب ا
الفجر قدـ أمراء العجم أثقا٥بم كجعلوا معها ٧بطة كىم كا٣بيل ُب أثرىا، فلما شعر ّٔم 

جنود ا٢بق صاحوا ّٔم كالزموىم حٌب انتهوا معهم إٔب قريب من بيت ٝبعاف كعادكا عليهم 
ِب أمراء العجم يبشركف جنودىم الَبؾ مراران ُب الطريق كىم يهزموهنم كالقتل فيهم كىم يع

كٲبنوهنم بأف ُب قرف الوعر ٧بطة تنجدىم كأف األمّب حيدر فيها ككذا، كُب كل كقت يزداد 
آّاىدكف قوة ككثرة حٌب انتهى أك٥بم إٔب غارب أثلة كآّاىدكف ُب أثرىم حٌب لقد كصل 

األىنـو حٌب كاسوا من النساء من األىنـو ٗبا قدرنا عليو من الطعاـ كالعنب، كلقد جهد 
 من جلب العنب كعرؼ ٥بم ذلك ا٤بوالف كا٤بخالف.

 ]كقعة غارب أثلة[
كأما موالنا ا٢بسْب رضواف اهلل عليو فإف اإلماـ عليو السبلـ أمره با٤بدد أف يلقي إٔب غارب 

أثلة ا٤بعركؼ ٩با يتصل بقرف الوعر فأغار بقية يومو كليلتو حٌب طلع عليو الفجر كىو ُب 
عسكره ال ٯباكزكف ا٤بائة النفر، كانضم إليو من عذر كمن قرب منهم غارات الغارب ك 

فأمرىم بعمارة مَبس كبّب ٩بتد حٌب سد معظم ا٤بغربة كصار مع راياتو ُب كسطو كغّب 
لباسو، فلما رأل أك٥بم ظنوىم من العجم حٌب رأل ذلك األمّب دركيش فيما يذكر عنو 

لذم كنا نراه ُب درب العنز فألقى اهلل ُب قلؤّم عرؼ خرقة البّبؽ، كقاؿ: ىذا البّبؽ ا



[ 378الرعب فماجوا فيما بينهم حٌب ٓب ٲبد أكثرىم إٔب سبلحو فأخذىم ا٤بسلموف ]ؽ/
 من كل جهة.

قاؿ الوالد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم رٞبو اهلل مقسمان: لقد ٠بع الضرب فيهم كما يسمع 
الوقعة على ٫بو ألف كأربعمائة قتيل كنفد  قـو ُب ىيجة يضربوف ا٢بطب بالفؤكس، كا٪بلت

منهم ٫بو من ألف نفر إٔب قرف الوعر ك١بؤا إٔب القفلة كغنم ا٤بسلموف ما ال ٰبتسب 
كيضرب بو ا٤بثل، كال فقد مع ذلك من جنود ا٢بق ٩بن يعرؼ أحد، كقتل أمراؤىم كأخذت 

بعده فوارس، كاألمّب  صناجقهم ا٤بعركفة كىم األمّب عبد القادر بن ناصر ا١بوُب ككاف يعد
عبد اهلل بن ا٤بعافا، كاألمّب دركيش كاألمّب الفارس ا٤بشهور عثماف قلفات، ككاف ٩بن 

يضرب بو ا٤بثل، كاألمّب حسْب كيل ككاف من عظمائهم، كسناف آغا ككاف من عظمائهم 
س كغّبىم، ك٤با انقضت الوقعة ٞبل األىنـو كمن ال نظر إليو الغنائم الواسعة كتفرؽ النا

كتقدـ موالنا ٧بمد بعيوف السادة كالفضبلء إٔب قرف الوعر، فجرل ا٣بطاب إٔب خركجهم 
إليو على حكم اإلماـ عليو السبلـ كدخل من عنده السيد أٞبد بن ٧بمد ا٢بيدا٘ب احملنكي 

كالشيخ عبد اهلل بن أٞبد ا٢بارثي كغّبىم لقبض السبلح كا٣بيل كغّبىا، ٍب أرسل اإلماـ 
د أف أرسل قبل تسليم رؤكس األمراء فقط، كأما غّبىم فلم يقطع رؤكسهم عليو السبلـ بع

لكثرهتا، ككاف ٝبلة النازلْب من القفلة تسعمائة نفر كنيف فيهم من كربائهم علي آغا رئيس 
بلق ا٢بملية كقاسم آغا كإ٠باعيل آغا ىؤالء من كرباء العجم، كمن العرب علي األزرقي 

كعبد اهلل بن إ٠باعيل من أمراء ٮبداف كغّبه ككاف ىو رتبة الشقي ككاف يقاؿ لو أبا عرب، 
قفلة قرف الوعر، كمن األشراؼ األمّب عامر الذيفا٘ب كٝباعة من أصحابو من ذيفاف 

 كعقبات، كمن كوكباف كبّبىم النقيب ىادم بن مبارؾ

 كٝباعة من فرساف األشراؼ.
ـ برأم من موالنا ٧بمد كأما الشيخ حسن بن علي بن كىاف فغيب عن اإلماـ عليو السبل

سبلـ اهلل عليو لرعاية حق كالده كجده، كإف كاف قد أساء إٔب اإلماـ عليو السبلـ 



كا٤بسلمْب ٗبا يطوؿ بو الشرح كحبس ٫بو أربع سنْب، ٍب أخرج، ككانت ىذه القضية ٩با 
يضرب ّٔا ا٤بثل، ٍب إف موالنا ٧بمد عليو السبلـ اشتغل بقبض الغنائم، كحفظ األسرل، 
ككصل ّٔم إٔب اإلماـ عليو السبلـ فأمر عليو السبلـ منهم يعِب األسرل ٫بو أربعمائة نفر 

أكثرىم من يافع مع الشيخ الرئيس آّاىد ٧بمد بن صبلح البحش األسدم إٔب ببلد 
[ الشيخ ٧بمد 379الشاـ على أهنم ٰبفظوهنم، كقاؿ: صدر حصتكم، فوصل ّٔم ]ؽ/

يق كقتلوىم عن آخرىم، كيقاؿ: إهنم فعلوا غّب ما كمن معو من أىل الشاـ بعض الطر 
أمرىم بو اإلماـ عليو السبلـ كاآلخرين فرقهم بعضان ُب شهارة، كبعضان ُب ا٥بجر، كبعضان ُب 

قرف الوعر، كبعضان ُب ا٤بداف كجعلوا من ٰبفظهم كشقوا مع الناس كعمركا عليهم العمائر 
عرب، ٍب إف اإلماـ عليو السبلـ أمر بقتل باألجرة ألف فيهم من يقدر ما ال يقدر عليو ال

األزرقي ٤با يعرؼ من تعديو على ا٤بسلمْب حٌب لقد أحصى لو عدة رؤكس من ا٤بسلمْب، 
كالثا٘ب صاّب حجار لعنو اهلل فإنو كاف يتصيد مع سناف ال رٞبو اهلل رؤكس األشراؼ 

ك٫بو ٟبسة أنفار كالفقهاء كما يطلب الكبلب الصيد، كلو ُب ىذه ما ال يسعو االختصار 
على مثلهم سهيت حا٥با عن أ٠بائهم، منهم صبلح بن كىاف من بدك عقبات فارسان 

 مشهوران.

ك٩با ركم عن كثّب من كربائهم أهنم رأكا خيبلن تقاتلهم ككثّبان من ٫بو ىذه الركاية، كأخرب٘ب 
صبلح الفقيو الفاضل صبلح بن علي الربيشي عافاه اهلل عن الشيخ آّاىد ٧بمد بن 

البحش األسدم أنو كاف يسمع الضرب فيهم كال يرل كثّبان من الناس كأنو ىاب علجان من 
طماطم الرـك عظيم ا٣بلقة ككاع عنو، قاؿ فرأيت رجبلن ال سبلح لو معركؼ يقوؿ ٕب: اليـو 

من أيامك يا أبا حسن، ٍب قتل ذلك العلج سهبلن كٓب يأخذ شيئان من سلبو النفيس كٓب أره 
  أر من ىو، كأبلى موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل ُب ىذه الوقعة.بعدىا كٓب

أخرب٘ب الفقيو الفاضل صبلح بن سعيد القحيف رٞبو اهلل أف موالنا ا٢بسْب كاف يطعن 
بالرمح حٌب انكسر ٍب ا١بنبية كأنو لقي علجان ]شاكان، قاؿ فرأيت ا٢بسْب كقد قصده بطعنة 



، كموالنا ا٢بسْب يدافع عن نفسو، قاؿ فالتفت عليو[ كاحتملو ُب حضنو كأراد ذٕبو
فجررت العلج بلحيتو كطعنتو ُب ٫بره كانصب على موالنا ا٢بسْب دمو كٓب يفلتو إال بعد 

موتو لعنو اهلل ٍب ٓب يكف عن مثل ذلك حٌب انقضت الوقعة، كٓب يزؿ موالنا ا٢بسْب يعرؼ 
من ببلد ا٢بقار أهنم ىذه للفقيو ا٤بذكور حٌب مات رٞبو اهلل، ك٠بعت عمن حدث عن قـو 

٠بعوا لصبح تلك الليلة مرافع تضرب ُب ببلدىم كيقولوف: الغارة الغارة إٔب غارب أثلة، 
كأخرب٘ب األمّب عامر بن حسن الذيفا٘ب أنو رأل ىو كغّبه خيبلن تطّب ُب ا٥بواء، كانتشرت 

كالشاـ  ىذه الوقعة كطارت منها أفئدة الظا٤بْب، كقل طمعهم بعدىا ُب شهارة كما إليها
 كببلده.

 ]رؤية القاضي علي بن ٧بمد العنسي[
كأخرب٘ب القاضي الفاضل علي بن ٧بمد العنسي اآلنسي أنو كتب رؤيا ركاىا لو من يثق بو 

 [:380من أصحاب اإلماـ عليو السبلـ ُب ىذه الوقعة أف قائبلن أنشده ُب النـو ]ؽ/
 إف ا٤بنية أنشبت .... بابن ا٤بعافا ظفرىا

 ساهتا .... كالنائبات أمرىاكسقتو من كا
 كبنيو طاحوا بعده .... ٔبريرة قد جرىا

 قبحان لدنيا أعقبت .... من بعد نفعو ضرىا
 

)ركل ٕب الوالد السيد ٝباؿ الدين علي بن إبراىيم بن ا٤بهدم بن علي بن ا٤بهدم ا١بحاُب 
د سبلـ اهلل عليو قاؿ القا٠بي رٞبو اهلل أف موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بنصور باهلل القاسم بن ٧بم

٤بن ٱبطب ا٣بطب من أكالد السادة كمعهم رجل يسمى ا٢باج سعيد العبد كصاّب صنوه، 
ككاف مع السادة إبراىيم بن ا٤بهدم رٞبو اهلل، كصنوه علي بن ا٤بهدم رٞبو اهلل ُب أياـ 

 ا٢بصار على شهارة إذ أمر ٓب ٱبتطبوف فقولوا ّٔذه األبيات:
 ابن ا٤بعافا ظفرىاإف ا٤بنية أنشبت .... ب



 
 كفيها بعد قولو: )كسقتو(:

 تعسان لو من صرعة .... لو كاف يعرؼ قدرىا
 كبنوه طاحوا بعده .... .......................[(

 
 إٔب آخرىا، كٓب يذكر أهنا رؤيا، ككنت ٠بعت بعض ىذه الركاية فأثبتها.

سبلـ كبْب ابن ا٤بعافا نعم ككاف ُب مدة ا٢بصار ]قد[ دار ا٣بطاب بْب اإلماـ عليو ال
كاحملصورين معو على أهنم يسلموا السبلح كيذىبوا كىو يقبض كيصّب إٔب يد اإلماـ عليو 

السبلـ ككاف قد أجأّم حيدر، ٍب رجح ٥بم بعض طغاهتم الغارة ا٤بذكورة، فكاف فيها أمر 
 اهلل ا٤برـب كتدبّبه النافع، كا٢بمد هلل رب العا٤بْب.

 بو: ٤با توجو ابن ا٤بعافا حملاربة اإلماـ عليو السبلـ بعد غدره باإلماـ قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل
ُب السودة كصار إٔب ظليمة، ككاف السيد عبد اهلل ا٤بسمى حسن بن عبد اهلل فأرسلو اإلماـ 
إٔب أبيو كحلفو أنو مبلغ عنو ابن ا٤بعافا ما يتوصاه، ٍب قاؿ: قل للفقيو عبد اهلل: قاؿ اإلماـ: 

جانبك كرد فيك قوؿ كل الناس من قريب كبعيد، كجاىد الناس من جهتك قد طاب ُب 
٦باىدة، ككلهم ٰبب أف يسعى ُب ىبلكك ٗبا أمكن فما ساعدىم اإلماـ كال رضي، كأما 

أنت فقد نكثت كعبت كغّبت العهد الذم بينك كبينو كىو ينتظر طيب اهلل فإف اهلل 
ذا الكبلـ يعِب األمّب عبد اهلل فتغّب [: فقلت لو 381ّٔبا٤برصاد، قاؿ السيد حسْب ]ؽ/

كجهو، كاختلج لسانو، كتكلم بكبلـ غّب مستقيم، فكاف من أمره ما كاف كاهلل ا٤بنتصر 
لدينو، كقاؿ السيد أيضان: كركل ٕب الثقة أف اإلماـ عليو السبلـ أقسم باهلل الذم ال إلو إال 

تقطوف ا٢بب من األسواؽ كهتدـ ىو ليبتلْب اهلل آؿ ا٤بعافا بالذؿ كالفقر حٌب يكونوا يل
 بيوهتم الذم ُب السودة كا٢بصن ا٤بعركؼ. انتهى با٤بعُب.

نعم، ككتبت البشائر إٔب ٝبيع اليمن كرٗبا غّبىا، كفيها ألفاظ عجيبة طارت ُب الببلد كٓب 



أجد عند رقم ىذه ا١بملة شيئان فأثبتو كقد كقفت على كثّب منها فإف يسر اهلل سبحانو  
 ا٤بوضع ما أمكن، كما قيل فيها من األشعار.كتبت ُب ىذا 

.].................................................................[ 

 ]كرامات اإلماـ[
فائدة: كمن كرامات اإلماـ عليو السبلـ ُب ىذه النهضة، منها: ما أخرب٘ب موالنا أٞبد بن 

بلـ قبل كقعة عرك كما بعدىا، قاؿ كقد أمّب ا٤بؤمنْب أطاؿ اهلل بقاه أف اإلماـ عليو الس
ككاف داىية حرب الَبؾ  -تشدد بالقسم باهلل ليأٌب إليو رأس األمّب أٞبد األخـر الَبكي

ُب ىذا األسبوع أك قاؿ ىذا الشهر فأصدؽ اهلل أملو، قاؿ أطاؿ اهلل بقاه:  -أقمأىم اهلل
ا موالنا أٞبد حفظو اهلل قاؿ: كفيها ٠بعو يستوىب اهلل رأس األخـر كاألمّب رستاـ فلما رآٮب

يا كالد لو طلبتم معهما حيدر فكاف أمّبىم األعظم مقسمان باهلل متشددان ُب القسم أنو 
آخر الَبؾ ُب أراضي اليمن، قاؿ فعجبت من اليمْب على سبيل القطع فذىب ٧بمد مع 

هم ٨بدكمو الباشا جعفر كعاد بعد فضلي باشا كاليان على اليمن كىو آخر من ملك من
صنعاء اليمن، كعند ذكره ٥بذه ذكر كثّبان من ٫بو ىذه، فقاؿ إنو يركم أف كالده عليو 

السبلـ اشتد عليو كعلى كادعة ا٢برب كاجتماع العرب كالعجم عليو كعليهم فاجتمعوا إليو 
للَباكد فأجأّم ٗبا تقدـ ُب ذكر النهضة األخرل كدخولو كادعة، ٍب كضع قلنسوتو بينهم 

ف باقي من مدة ىذه الكوفيو، ككانت عتيقة؟ فقاؿ أحدىم: كذا، كقاؿ آخر كقاؿ: كم ترك 
بغّب ذلك، فأقسم باهلل متشددان ُب القسم أف عمر ىذه القلنسوة أكثر من الباقي من دكلة 

الباشا سناف كإ٭با تأٌب ٟبسة أشهر إال كقد انقطعت دكلتو من اليمن فكاف كما قاؿ، 
 ف كاف ٧بلها متقدمان كما ترل. كاهلل ا٤بوفق.كأ٢بقناىا ما تقدـ لقصد حفظها كإ

كقاؿ إنو اغتم يومان ٤با يرل من قوة األتراؾ أقمأىم اهلل كتسلطهم فرأل أف قائبلن يقوؿ لو 
ثبلثان: إ٭با ىذه الدكلة ٞبارية، قاؿ كبقي اإلماـ عليو السبلـ أيامان يفكر ما تفسّب ذلك، ٍب 

مركاف كما ذكر أىل التأريخ ُب مركاف ا٢بمار فإف فسرىا بعد ذلك مثبلن مضركبان بدكلة بِب 



بو ٛباـ دكلة بِب أمية، كقاؿ بعد أف ذكر ىذا ا٤بناـ بعد ما تقدـ من الركاية عن كالده كأف 
اإلماـ عليو السبلـ رأل ُب النـو أف شجرة ٨بالفة للشجر فيها قركف كثّبة كا٠بها شجرة 

شقة كاآلخر كذلك كىو ينبت بعد األكؿ القركف لوف القركف ا٢بمرة، قاؿ فكسرت األكؿ ٗب
أضعف منو حٌب أزا٥بن ٗبشقة كعناء، كأنو فسر ذلك بالَبؾ فكاف كذلك على يد كلد 
اإلماـ عليو السبلـ كإخوتو عليهم السبلـ، كقاؿ أيضان: إنو حصل ُب شهارة كببلدىا 

ه كقنط  [ من كادم رخم كغّب 386جدب ٨بالف كانقطع ا٤باء من ا٤بناىل حٌب اغَبفوا ]ؽ/
كثّب من الناس كاإلماـ عليو السبلـ يبشرىم بالفرج كٱبوفهم باهلل من القنوط، فطلع رجل 
من األىنـو يسمى ا٢باج قاسم بن قب من عرب بِب ٞبزة إٔب شهارة إٔب عند اإلماـ عليو 

السبلـ كتكلم ٗبا ال ٯبوز من اليأس من الرٞبة كالفرج، فخوفو اإلماـ عليو السبلـ فلم يقبل 
خرج من عند اإلماـ عليو السبلـ فقاؿ لو اإلماـ ك٤بن عنده مقسمان باهلل مكرران للقسم ك 

متشددان فيو: ال أمسي ىذا اليـو إال كقد فرج اهلل ىذه الشدة كحصل الغيث كأنو أخرب٘ب 
بذلك الصادؽ كٓب يكن ُب السماء قزعة، فبعث اهلل الغماـ ُب ذلك اليـو كنزؿ ا٤بطر الغزير 

ناىل كساؿ أكثر من ا٤بعتاد، قاؿ فعجبنا كسألوه فقاؿ: قاؿ اهلل سبحانو حٌب مؤل ا٤ب
كتعأب: }كىىيوى الًَّذم يػينػىزّْؿي اٍلغىٍيثى ًمٍن بػىٍعًد مىا قػىنىطيوا{،فعلمت قرب الفرج من كبلـ الصادؽ 

 ا٢بكيم أك كما قاؿ، كأف ىذا السيل اجتحف ماؿ ىذا ا٢باج حٌب كاد يعدمو.

اهلل بو ُب أخبار غارب أثلة من ٫بو ما تقدـ ما لفظو: كمن العجائب  كقاؿ السيد أٞبد نفع
أف خرب ىذه الوقعة بلغ إٔب كوكباف ذلك اليـو كىو يـو اإلثنْب كبلغ أيضان خرب نزكؿ األتراؾ 
من كادعة إٔب ببلد عذر ذلك الوقت الذم دخلوا فيو قرف الوعر كىو بعد العصر ثا٘ب عشر 

 ٝبادل األكؿ.
 العآب الكبّب ا٤بهدم بن إبراىيم بن جحاؼ رٞبو اهلل. أخرب٘ب السيد

قلت: كأخرب٘ب القاضي العبلمة أٞبد بن سعد الدين أطاؿ اهلل بقاه أهنم ٙبدثوا ّٔذه الواقعة 
با٠بها كاسم ا٤بوقع ُب ببلد الشرؼ قبل الوقعة بنحو شهرين، كمثل ىذه ذكر ُب سّبة 



زة عليو السبلـ أهنم ٙبدثوا بفتح صنعاء ُب مُب، اإلماـ األعظم ا٤بنصور باهلل عبد اهلل بن ٞب
فيتحقق ُب السّب كإ٭با ا٤بقصود أهنا نظّب  -الشك مِب-ككاف الفتح ُب ربيع األكؿ أك صفر 

ىذه بل أكثر مدة، كقد ذكر فيما سبق كثّبان كال أدرم إٔب ما يرجع ذلك، فسبحاف من 
 أحاط بكل شيء علمان.

لظا٤بْب أف أكؿ خرب كصل حيدر إٔب كادعة من رجل نعم، ك٠بعت من بعض من كاف مع ا
يسمى علي سقا كاف مع احملطة ككقع فيو صوائب كلها غّب حائفة، كلكنها كثّبة قل من 
٢بمو ما ٓب يكن فيو موضع سليم من ضربة أكطعنة ففرغ بعد الوقعة ُب الليل لقوتو حٌب 

جنود العجم ا٤بثل بذلك كصل حيدر صباحان فأخربه ا٣برب كأظنو قاؿ مات بعدىا، كضرب 
 حٌب إهنم يقولوف فيمن بالغوا ُب إثخانو كقتلو: قتلة علي سقا. كاهلل أعلم.

[ ككاف شاكشان مع اإلماـ عليو السبلـ كىو 387نعم، كأخرب٘ب الشيخ ٧بمد القار٘ب ]ؽ/
من مشائخ قارف أف اإلماـ عليو السبلـ قبل كقعة عرك كالذكاىب رؽ عسكره كقل ناصرىم 

د إليو، فطلع أعلى صخرة ُب بعض ببلد خوالف كنادا٘ب أفرؽ ُب الناس ما بقي من كاإلمدا
الدقيق فأخذت أباشر ذلك بنفسي كأٙبرؾ لتفريقو كقد عبل٘ب غباره كأنا أرجو ُب تلك 

ا٢باؿ دعوة منو عليو السبلـ صا٢بة، فلما فرغت دعا٘ب فوصلت إليو كإذا ىو متغّب اللوف، 
٩با اتفق من أسر الولد ا٢بسن كالشيخ علي بن عبد ا٤بلك  فقاؿ: ىذه ا٤بشقة كما ترل

القار٘ب فيو أعظم عذر سلط اهلل عليو الَبؾ ككرر ذلك، قاؿ: فقطعت ّٔبلؾ الشيخ ا٤بذكور 
كىو من قرابٍب كذكر آخرين معو، ككقع ُب نفسي عطف رحيم على ا٤بذكور، قاؿ فقاـ 

طريان للَبؾ كٓب يكن العنب إال معهم، رجل كقاؿ: يا موالنا كأىل كادم عقار جلبوا العنب 
فقاؿ كىو مغضب أيضان: عقر اهلل عنبهم ك٧بق بركتهم أك كما قاؿ، ٍب قاـ آخر كقاؿ: أىل 

قرية جدر من ٨باليف صنعاء الذين ٲبدكف الَبؾ بالدقيق إٔب ٧بطتهم، قاؿ فتغّب أخرل 
كاف أقل من شهر إال   كقاؿ: كما معي ٥بم يعينوىم علٌي جدر اهلل عليهم الرٞبة، قاؿ فما

كا٣برب عندنا أف الَبؾ أخذىم اهلل قتلوا الشيخ علي القار٘ب بأف سلخوا جلده كىو حي 



يصيح كيقوؿ: اهلل اهلل ُب اإلماـ فإ٭با صرت فيما تركف ٤با خنتو، كأهنم قتلوه ُب األسبوع 
 قق تفصيلو.الذم دعا عليو اإلماـ عليو السبلـ فيو، كالذم أعاهنم أىلكهم اهلل ٗبا ال أٙب

كأما كادم عقار فأرسل اهلل عليهم ا١بدب ا٤بتتابع حٌب يبس العنب كأذكل كبقي بعض 
سنْب، ككصل أىلو يستعطفوف اإلماـ عليو السبلـ فعاد ٥بم دكف ا٤بعتاد، كىذه القضية 

 ظاىرة مشهورة.
 كأما قرية جدر فكذلك حٌب خربت كتقلع أىلها من ا١بدب ا٤بختص ّٔا، ك٤با طاؿ كصلوا

مع الفقيو الفاضل صاّب بن جابر العلما٘ب تائبْب ككصلوا بنذكر فعاد دكف ا٤بعتاد، كىذه ُب 
 الشهرة أعظم من قضية عقار. انتهى.

كٝبعنا ذلك ُب ىذا ا٤بوضع لقصد اجتماع الفائدة، رجعنا إٔب ٛباـ ا٢بوادث بعد قضية 
 غارب أثلة.

مّب ا٤بؤمنْب رضواف اهلل عليو ُب فصل: ك٤با انقضت ىذه ا٤بلحمة ككاف موالنا علي بن أ
حصار صعدة ك٥بم حو٥با مبلحم عديدة، كقضايا ىائلة، كاستشهد ُب أيامها األمّب 

الشهيد الفارس الصنديد أٞبد بن ٧بمد األخـر ا١بوُب ككاف فيما يقاؿ عليو ثلث القتاؿ 
على صعدة، كاستشهد الشيخ الفارس عوض بن نسر القحطا٘ب من ا٢برجة، ككاف تلو 

[، كلغّبىم ذكر حسن مثل الشيخ ابن عرفج كالفقيو 388األمّب أٞبد ُب الفراسة ]ؽ/
آّاىد أٞبد بن ٧بمد ملقاط كغّبىم، ككاف موالنا ا٢بسْب رضواف اهلل عليو معهم ُب تلك 

القضايا، كموالنا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ بقي على أمر ا١بنود اإلمامية، ككاف 
طبلن يعرؼ لو ذلك ا٤بوالف كا٤بخالف، ككاف اإلماـ عليو السبلـ ٱباؼ عليو  فارسان شجاعان ب

 كثّبان حٌب لقد أرسل من يقبض حصانو لكثرة مباشرة ا٢بركب الشديدة.

 ]كقعة الشقات كاستشهاد علي بن اإلماـ القاسم[
فلما كصل خرب ىذه الوقعة ُب غارب أثلة ا٫بدر من جبل حسن إٔب موضع أعلى من 

مى الشقات قريبان من ٧بطة العجم، ككاف أمراؤىم قد عرفوا ا٤بقتلة ا٥بائلة ُب الصعيد يس



غارب أثلة كىم يدبركف ا٢بيلة ُب ا٣بطاب أك الدخوؿ ا٤بدينة كٰبتازكف فيها حٌب ينظركا ُب 
أمرىم كما أخرب٘ب من كاف ُب ٝبلتهم كصار إٔب دكلة ا٢بق من غّب كاحد من الناس فلم 

نا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب رٞبة اهلل عليو، كالسيد مشس الدين أٞبد بن يشعركا إال بوصوؿ موال
اإلماـ ا٢بسن ُب جانب من ذلك ا٤بوضع، كاغتنم األمّب صفر الفرصة بالقتاؿ بالعسكر من 

أصحابو قبل أف يعلموا بالواقع، فخرج عليو السبلـ عليو طائفتاف فاهنـز السيد أٞبد بن 
 ا٤بؤمنْب عليو السبلـ فقتل من أصحابو ما يقرب من ا٢بسن كأحيط ٗبوالنا علي بن أمّب

 ثبلٜبائة، كاستشهد رضواف اهلل عليو كقد أبلى ببلء حسنان، كاحتز رأسو الشريف.

قاؿ السيد عيسى: ككانت الوقعة ُب ٝبادل األكٔب سنة أربع كعشرين كألف ]مارس 
أك كما قالوا فخف ـ[، كعاد العجم إٔب ٧باطهم كأخربكا جنودىم كقالوا ىذه بتلك 1615

ا٢بصار على صعدة كنالوا من الطرقات بعدىا كاألطراؼ، كٙبدث الناس بأف السيد أٞبد 
بن ا٢بسن الذم عامل ُب موالنا علي رٞبة اهلل عليو ككاف إليو كالية ببلد خوالف، فأمر 

ـ ّٔا، اإلماـ عليو السبلـ السيد العبلمة األفضل عبد اهلل بن ٧بمد احملرايب لواليتها كالقيا
كأمر السيد أٞبد أف يلـز بيتو، ككثرت عليو ا٤بقالة فكاتب الظلمة كصار إٔب صعدة 

فعظموه، كغزا ّٔم مغازم حٌب أفرج عن صعدة كبقي آّاىدكف مع السادة ُب جانب فللة 
كُب عبلؼ، ٍب إهنم ٙبدثوا أهنم يطلبوف لو صنجقان كأهنم طلبوه من صنعاء كما أخرب٘ب 

صر ا٢باصيب ا٢بيمي ككاف كاتبان مع العجم ُب صعدة ُب تلك ا٤بدة، قاؿ: الفقيو األديب نا
فلما رآىم ُب غاية اإلعظاـ لو توىم أهنم يريدكف اغتيالو كأنو ال صحة ٤با قالوه ككاف قد 
أدخل كلده السيد آّاىد العآب عز الدين ٧بمد بن أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب أطاؿ اهلل بقاه 

[عشر سنْب فخاؼ أف يأخذكه رىينة فكاتب السادة الفضبلء 389كىو ابن ٫بو من ]ؽ/
سران السيد عز الدين ٧بمد بن أٞبد بن عز الدين ا٤بعركؼ بابن حورية، كالسيد مشس الدين 
أٞبد بن ا٤بهدم فلقوه إٔب بعض أكدية فللة ٩با يقرب من بِب حذيفة، كقد خرج رئيساف من 

لسادة كقد أمكنتو فرصة ُب جانبهم، فلما أعواف العجم كعسكرٮبا على أهنم يغزكف معو ا



قرب منهم كانفرد من أصحابو ككلده ُب ظهره على السرج كال علم للعجم إال أنو ُب 
 صعدة، ٍب لقي بِب عمو كصار إليهم مدد الَبؾ أخذىم اهلل،

كأمر الَبؾ بالرجوع، ٍب حشد للجهاد كتاب كأظهر التوبة كالندـ، كقد عرؼ مواضع مدد 
 اهلل. الَبؾ أخذىم

قاؿ الفقيو ناصر بن صبلح ا٢باصيب: فكاف عليهم أعظم ٩با كانوا بالقرب منهم على 
صعدة كقل عليهم الطعاـ حٌب كادكا يهلكوف، قاؿ الفقيو ناصر ا٤بذكور: كانقطع عليهم 
ا٤بدد من صنعاء با١بامكية أربعة أشهر فوصلهم كتاب من األمّب عابدين بن مطهر بن 

مكية العسكر ٥با أربعة أشهر عندم ذىبان أٞبر كٓب أجد من الشويع من عياف أف جا
يوصلها، فأجابو األمّب صفر ىذا إنكم تلقوف ّٔا إٔب العيوف من ببلد آؿ عامر، ٍب جعل 
على احملطة فبلنان من العجم كخرج ُب ا٣بيل كبعض البنادؽ، ٍب جعل مركزين حٌب اتصل 

غوائر فناكشوه، كقتل من أصحابو ٝباعة، بأكلئك حوإب العيوف كقبض ا١بامكية، ككصلتو ال
كمن آّاىدين أقل، كعاد فاحتالوا باغتياؿ السيد العبلمة ٧بمد بن أٞبد بن عز الدين رٞبو 
اهلل فقتل ليبلن ُب ىجرة فللة على ضوء السراج، ٍب احتالوا بعد ذلك بأف دسوا السم للسيد 

 فللة.أٞبد بن اإلماـ ا٢بسن رٞبو اهلل كدفن مع ابن عمو ُب 
رجعنا إٔب ٛباـ أخبار موالنا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب عليو السبلـ فإف العجم أخذكا رأسو 

الشريف، كسلخوه كأرسلوا ٔبلدة رأسو إٔب صنعاء ككاف حاملو من سفياف، فلما كصل بو 
إٔب ببلد كقف على أمره منصور كصاّب التامْب كٮبا أخواف من قـو يعرفوف بآؿ جبّب فقتبل 

 ذا رأس صاحبهما كٞببله إٔب اإلماـ عليو السبلـ.حاملو كأخ
 كأما رأسو الشريف فحمل إٔب اإلماـ عليو السبلـ من صعدة فأمر اإلماـ بدفنو ُب ا٢باؿ.

أخرب٘ب حي ا٢باج عبد اهلل أبو شفلوت ا٢باجب أنو الذم دفنو ُب موضع معركؼ اآلف 
 يصل عليو موالنا عليو السبلـ  عند قرب السيد العبلمة علي بن صبلح العبإب رٞبو اهلل كٓب

كما ىو ا٤بختار من مذىب ا٥بادم عليو السبلـ، كىذا ا٤بسجد ىو الذم أسسو فإنو 



معركؼ ٗبسجد علي بن اإلماـ، كجسده الشريف احتملو الشيخ آّاىد مشس الدين أٞبد 
[ كباس السحارم من أىل عبلؼ ككفنو كدفنو عنده، كابتُب عليو 390بن علي بن ]ؽ/

 ان فهو ىناؾ مزكر مشهور رضواف اهلل عليو.مشهد

 ]مراثي ُب علي بن اإلماـ[
ك٩با قيل من ا٤براثي ما قالو القاضي العبلمة ٝباؿ الدين علي بن ا٢بسْب ا٤بسورم كىي ىذه 

 ٨باطبان لئلماـ عليو السبلـ:
 ٧بلك أعلى أف ترل الدىر باكيان .... على من غدا ُب جنة ا٣بلد ثاكيا

 
 جى ا٤بعإب فراقو .... كضعضع منها منزالن كاف سامياكإف كاف قد أش

 
 فقد صار ُب دار النعيم ٧بلو .... عليان كللحور ا٢بساف مدانيا

 
 يطاؼ عليو بالكؤكس كيكتسي .... ّٔا سندسان عضان كٰبلى آلليا

 
 ىنيئان لو أف بات هلل مرضيان .... كعنو فرب العرش قد صار راضيان 

 
 تبلمو .... ٥بم ٓب يزؿ كأس ا٤بنية ساقيافٌب نازؿ األعداء قبل اح

 
 فٌب علق ا٢برب العواف فلم يزؿ .... إليها على ا٢باؿ الكريهة ساعيا

 
 بغّب ا٤بواضي البيض ما كاف مولعان .... كأف ا٤بواضي البيض بيضان صوافيان 

 



 سواء عليو أف يبلقي جحفبلن .... ٕبرب كأف يلقى صديقان مواتيان 
 

 غّب راىب .... أكاف يرل أف ا٤بنايا أمانيان  كيغشى ا٤بنايا راغبان 
 

 بعـز بو لو يطلب الشهب نا٥با .... كألقت إٔب كفيو منها النواصيا
 

 أقاتلو تبت يداؾ لقد غدرت .... بقتلك إياه ا٤بعإب عواريا
 

 كعطل جيد آّد من جوىر الوفاء .... كأصبح دكح الفضل ظمآف ذاكيا
 

 ... ليـو أرانا زند بلواه كارياٝباؿ ا٥بدل بوسان ليومك إنو .
 

 كأدٗب إلينا ا٢بزف بعد انتزاحو .... كقربو منا كقد صار قاصيا
 

 كقرح أكبادان كركع أنفسان .... كصعد أنفاسان كىاج بواكيا
 

 كأسبل دمعان ما جرل قط قبلو .... كمن بعده قد أحجل الغيث ساريا

 ٤بثلك ناعياأناعيو إف كنت ٓب تدر من لو .... نعيت فيا قبحان 
 كإف كنت قد حققت من ىو فما الذم .... أتيت بو قل ٕب كقبحت آتيا

 أتيت إلينا ناعيان ٤بكاـر .... ىوت كغدل منهن ذم الدىر خاليا
 لبأس يقود األسد كىي خوادر .... كٯبرم على ىاـ السماؾ ا٤بذاكيا

 كجود لو أف الغيث ساكاه كاكفان .... ألصبح كجو األرض كالبحر طاميا



 كسلك حلت من الشريعة جيدىا .... كشادت بو بعد اهنداـ مبانيا
 [391]ؽ/

 كصرب إليو الصرب يعزل كٮبة .... تسهل للراقي ا٤بعإب ا٤براقيا
 فيا دىر ال تشمت بنا فلنا ٗبن .... تقدـ منا أسوة فهي ماىيا

 أليس علي ذاؽ بالسيف حتفو .... ككم مرة ركل السيوؼ ا٤بواضيا
 بط ا٢بسْب كأىلو .... مضوا كلعاب السيف يقطر قانياكذاؾ ابنو الس

 كذا زيد البحر ا٣بضم سقى الثرل .... دـ منو إذ أمسى إٔب اهلل داعيا
 كىل كابنو ٰبٓب بن زيد كقد غدل .... دـ منو ُب أرض األعاجم جاريا

 كنفس ابن عبد اهلل نفس زكية .... أعد ٥با الدىر ا٣بؤكف الدكاىيا
 اـ كٓب يزؿ .... كذا الدىر لآلؿ الكراـ معاديافسالت على حد ا٢بس

 كإخوتو ذاقوا الذم ذاؽ بعدىا .... رمى ّٔم ريب الزماف ا٤براميا
 كُب فخ قد ضاقت من اآلؿ أنفس .... سقى دمها تربان ىنالك ضاحيا

 كما زاؿ من أكالد أٞبد قائم .... يرل ا٤بوت من داء ا٤بذلة شافيا
 . فيهلك جبار كيردع عاصياٯباىد ُب الرٞبن حق جهاده ...

 كيرفع من دين اإللو منارة .... كيظهر نور منو قد كاف خافيا
 كيطلب ما عند اإللو ببذؿ ما .... يعز فيفِب نفسو كالذراريا

 كثوقان بوعد اهلل جل جبللو .... ٤بن كاف عن دين اإللو ٧باميا
 ارياكعزة نفس ال ترل الذؿ مذىبان .... كلو ناؿ من ٲبسي عليو الدر 
 كصونان ألصل لو ٰبل رداه .... على الليل عاد الليل بالصبح زاريا

 فصربان أمّب ا٤بؤمنْب فإنو .... الزماف على األحرار ما زاؿ باغيا
 كمثل من لقى ا٣بطوب ّٔمة .... كصربان يهد الشا٨بات الركاسيا
 ألست على رزء األسّب أريتنا .... احتماالن كصربان باذخان متعاليا



 تنا يا ابن الكراـ إٔب الٍب .... ىي الٍب ترد ّٔا ناب ا٤بكاره نابياكأ٥بم
 إٔب حلة الصرب الٍب من ٠بى ٥با .... كأ٥بمها ٓب يلق للدىر شاكيا

 كأف ابنك ا٤باضي كإف حل رزؤه .... ألغبط ٩بن صار ُب السجن عانيا
 كأشرؼ إف ٓب يدفع ا٤بوت دافع .... لدل الفضل أف يلقى إٔب القتل ساعيا

 فموت الفٌب بالسيف غنم كىل ترل .... من الناس من أمسى على الدىر باقيا
 كأبشر أمّب ا٤بؤمنْب بنصرة .... ّٔا ا٤بلك القهار يفِب األعاديا

 [392]ؽ/
 كٲبكن منهم عاجبلن كيذيقهم .... بواران كيفنيهم قريبان كنائيا

 ففوض إليو األمر ُب كل حالة .... ٘بده تعأب منهم لك كافيا
 كأرسل إليهم من دعاتك عسكران .... هتد بو أمصارىم كالصياصيا

 فيغدكا كإف شادكا ا٢بصوف عليهم .... فيَبؾ ما شادكه منهن خاكيا
 كال زلت منصوران معانان مؤيدان .... مسدد آراء كرٲبان مساعيا

ككتب على قربه عادت بركاتو )كلعلها للفقيو العبلمة مطهر بن علي الضمدم رٞبو اهلل 
 تعأب(:

 ىذا الضريح ضريح السيد البطل .... ٪بل اإلماـ الوٕب ابن الوٕب علي
 العابد الزاىد ا٤بيموف طائره .... كقارف العلم باإلخبلص كالعمل
 الباذؿ ا٤باؿ ال من يكدره .... كالثابت ا١بأش يـو الركع كالوىل

 الطاىر القلب من عجب كمن صلف .... كمن رياء كمن غش كمن دغل
 دم يا علي يا ابن اإلماـ لقد .... أدركت منزلة ُب الفضل ٓب تنليا سي

 ما زلت ُب طلب العلياء ٦بتهدان .... من يـو أدركت حٌب منتهى األجل
 ىبطت تبغي جهاد الَبؾ ٧بتسبان .... هلل من غّب ما رىب كال فشل

 كحْب أبصرؾ األعداء منفردان .... مالوا إليك فلم ٘بزع كٓب ٛبل



 راموا أف تطاكعهم .... على األسار فقلت القتل أشرؼ ٕبكحْب كافوؾ 
 فاستشهدكؾ ٞبيدان يا أبا حسن .... كمزقوؾ ببيض ا٥بند كاألسل

 ٓب يرقبوا فيك إالن يا ابن فاطمة .... كٓب ٱبافوا غدان من خاًب الرسل
 ففاحت األرض طيبان إذ ثويت ّٔا .... كريع أىل التقى كالفضل عن كمل

 ت النعيم معان .... كقالت ا٢بور كالولداف حي ىلكاستبشرت بك جنا
 عليك أزكى صبلة اهلل دائمة .... تغشى ضرٰبك ُب صبح كُب طفل

 ]كصية اإلماـ ألكالده[
ك٩با نقل من خط القاضي العبلمة ضياء الدين سعد الدين بن ا٢بسْب ا٤بسورم رٞبو اهلل 

 ا٤بؤمنْب ا٤بنصور باهلل القاسم تعأب ما لفظو: ك٩با كتبت ىذه الوصية من خط موالنا أمّب
٧بمد صلوات اهلل عليو كقرأهتا عليو، كذلك ُب سنة أربع كعشرين كألف عقيب السنة الٍب 

استشهد فيها موالنا ٝباؿ الدين علي بن أمّب ا٤بؤمنْب عادت بركاتو: يا بِب اتقوا اهلل 
كم، كتصدقوا [، كصلوا أرحامكم يطوؿ أعماركم كيبارؾ لكم ُب أموال393يكرمكم ]ؽ/

ترزقوا، كامركا با٤بعركؼ ٚبصبوا، كاهنوا عن ا٤بنكر تنصركا، كأٟبصوا بطونكم من أمواؿ الناس 
يكن طلبكم ٝبيبلن، كإياكم كدماء الناس فإف تبعاهتا ُب الدارين عظيمة، كأصلحوا ا٤باؿ 

د فقفوا حذار جفوة ٨بلوؽ تلجؤف إليو، كنبوة زماف يقل الصرب فيو، كإذا ابتليتم ٗبسألة أح
عند أك٥با ككفى بالرد منعان، كأكرموا الضيف ٗبا ٘بدكف كال تكلفوا لو فإنكم مع ذلك ٛبلونو، 

كال تكرىونو كال يكن لكم على طلب العلم مانع، فيستغرؽ أكقاتكم كلكن اقسموا 
أكقاتكم كاجعلوا خّبىا كأكثرىا ُب طلب العلم إال ما كاف ال بد منو ُب صبلح مالكم ُب 

كحْب تدعو الضركرة إليو، كإذا طلبتم العلم فعليكم بالعلم النافع كىو علـو آؿ  أكقاهتا،
٧بمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كعليهم، كدعوا اإلغراؽ فيما ال ينفع فرب طالب علم 
جهل كرب ساع فيما يضره، ىذا مع استقامة دينكم كعدـ معاكنتكم للظا٤بْب فإف ٓب 



معاكنتو كالعياذ باهلل فعليكم بالفرار إٔب اهلل، كاعتمدكا يستقم دينكم أك ٞبلكم ظآب على 
 على اهلل كتوكلوا عليو كىو سبحانو ال يضيعكم، كالسبلـ. كتب الفقّب إٔب اهلل أمّب ا٤بؤمنْب

 القاسم بن ٧بمد لطف اهلل بو آمْب.
)ك٩بن كرد على اإلماـ عليو السبلـ عقيب ىذه الوقعة الكربل الفقيو الفاضل رضي الدين 

أبو بكر بن عبد اهلل الشافعي ا٢بضرمي رٞبو اهلل كأنشد ىذه القصيدة الرائقة كالكلمة 
الفائقة، ككاف ٥با موقع عظيم، كذكر فخيم، كأعطاه اإلماـ عليو السبلـ ُب تلك األياـ مع 

 قلة الببلد كا٤بواد ككثرة الوفاد ثبلٜبائة طاقة كندكي كنقدان كطارت ُب الببلد، كىي:
 الكثيب الفرقد .... يا راحبلن طاب الزماف فغردقل للمنازؿ ب

 إف اإلماـ القاسم بن ٧بمد .... فتح الببلد بأ٠بر كمهند
 دانت لو شوس ا٤بلوؾ مهابة .... فرمى ٕبد السيف كل معربد

 أضحى بنو عيص بن إسحاؽ كىم .... من حربو ُب جنح ليل أسود
 ضيض األكىدسلكوا طريقان شينة أفضت ّٔم .... قودان إٔب درؾ ا٢ب

 سفكوا الدماء بغّب حق بعدما .... أخذكا رياش اليعربية عن يد
 شربوا ا٣بمور كجاىركا رب السما .... بتزين الولد ا٢بسْب األمرد

 [394]ؽ/
 كلو أهنم تركوا الفساد كسلموا .... أمر ا٣ببلفة لئلماـ األكحد
 كأتوا إليو خاضعْب بأسرىم .... لنجوا بو من ىوؿ ذاؾ ا٤بوعد

 ٪بت بو أموا٥بم كرجا٥بم .... كتفيأكا ُب ظل آؿ ٧بمدك 
 لكنهم عرفوه فاختاركا العمى .... كٛبردكا ُب األرض أم ٛبرد

 فأراىم ا٤بنصور كل كريهة .... قص الرؤكس بكل قـر أ٦بد
 أنصاره مثل النجـو كأنو .... قمر يراه كل عبد مهتدم



 الرباعة عن يدحاز الفصاحة كالسماحة كالتقى .... كحول الشجاعة ك 
 كإذا سألت عن العلـو فإنو .... متضلع منها كبحر مزبد

 أحيا منار الدين بعد ٟبولو .... كأباد كل مريض قلب مفسد
 أفُب جنود الرـك بعد فسادىم .... ك٢بوؽ آخرىم ّٔم فكأف قد

 كالطّب أضحت كالوحوش تفضلو .... كبنصرة ُب طيب عيش أرغد
 . منهم ٢بومان بالعشي كبالغدُب كل يـو سيفو أىدل ٥با ...

 ما شح ُب حرب العدك بنفسو .... عشركف عامان للعدك ٗبرصد
 أقسمت ال ٠بح الزماف ٗبثلو .... اهلل ٰبشر٘ب بزمرة سيدم
 أ٘ب أتيتك يا إماـ زماننا .... أرجو دعاؾ بو يقـو تأكدم

 فؤلنت أفضل من على كجو الثرل .... يا قائمان هلل درؾ منتدم
  ا٤بؤمنْب فإنِب .... ُب بدع أبيات النشيد ٤ببتدمعذران أمّب

 كأنا الفرزدؽ فيكم يا سادٌب .... عبد يعيش ٕببكم فلقد ىدم
 أنتم مصابيح الدجى سفن النجا .... أصل التقى كذخّبة ا٤بتزكد

 ُب حبكم أشُب معاكية ا٣بنا .... إ٘ب سألعنو كلو قطعت يدم
 ك فلست ٗبسعدكبِب أمية كلهم أشناىم .... إال أبا عمر 

 كأخا بِب تيم أبو بكر فلست أسبو .... يا سيدم ككذا شيخ بِب عدم
 كعقيدٌب أف اإلمامة فيكم .... كسواكم أخذ ا٣ببلفة معتدم
 كاهلل ال يرضى القبيح لنفسو .... أبدان كال يرضى لكل موحد

 كاهلل ما خلق الفساد سول الذم .... ركب الفساد ٦باىران بتعمد
 رب ال يرل .... فلعنت كل ٦بسم ك٦بسد كقطعت أف اهلل

 [395]ؽ:/
 ىو أكؿ ىو آخر ىو قادر .... ىو قاىر بعطا ا٣ببلئق مبتدم



 ىذم عقيدة شافعي صادؽ .... يرجو النجاة ٕبب آؿ ٧بمد
 كعليك مِب ألف ألف ٙبية .... ترعاؾ ما تلي الكتاب ٗبسجد

 كعلى نبيك كتابعيك بأسرىم .... ما ماؿ غصن أخضر بتأكد
 كىب ريح صبا بنشرو طيب .... ٫بو ا٤بنازؿ بالكثيب الفرقد(أ

.].........................................[ 

 ]األحداث بعد كقعة الشقات[
[ رجعنا إٔب أخبار اإلماـ عليو السبلـ كما تعقب من الفتوح ُب اليمن بعد ىذه 397]ؽ/

لياء الدين، لوال أمراف للتمحيص ما  الوقعة فإهنا أطارت أفئدة الظا٤بْب، كحيت ّٔا قلوب أك 
كاف عقبها إال حصار صنعاء أحدٮبا ما يعقبها من كقعة الشقات كما كاف من استشهاد 
موالنا علي بن أمّب ا٤بؤمنْب رٞبو اهلل، كالثا٘ب اشتغاؿ موالنا ٧بمد سبلـ اهلل عليو باألسرل 

طاركا على كجوىهم إٔب كالغنائم كتفاكت آّاىدين حٌب خلص حيدر كمن معو من كادعة ك 
ٟبر، ككاف ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل ُب جانب من كادعة فبلٞبهم بقـو ليسوا بالكثّب 

ألنو كصلهم ا٣برب بأخذ ٧بطتهم قبل أف يصح للحاج كالقبائل فاغتمنوا الفرصة، ك٤با كصلوا 
كر الذين ُب إٔب ٟبر ك٧بطتها ا٤بعركفة ٕبممة أراد حيدر ا٥برب قبل أف تعلم القبائل كالعس

ٟبر، ككاف ُب ٝبلة أمرائهم األمّب عبد اهلل بن مطهر بن اإلماـ شرؼ الدين عليو السبلـ، 
ككاف معظمان فيهم، كاألمّب ٧بمد شليب كٝباعة من أمرائهم، كاألمّب علي بن مطهر بن 

الشويع فمنع األمّب عبد اهلل بن مطهر األمّب حيدر من ا٥برب كتكلم عليو كما ركل ذلك 
كاحد، كقاؿ ما ىو إال ىركبك من ىذا ا٤بوضع كىلكت أنت كٝبيع العساكر كعرؼ  غّب

العجم للمذكور ذلك مع عدـ الفراغ ٤ببلزمتهم كما سبق، فأقاـ العجم ُب ٟبر، كتقدمت 
 السرايا من عند اإلماـ عليو السبلـ شرقان كغربان كٲبنان، كأحيط ٔبميع ٧باطهم.



هتا على سبيل اإلختصار إف شاء اهلل تعأب ٤با استقر كلنذكر من ىذه ا١بمل ما أمكن لكثر 
ا٤بخذكؿ ُب ٟبر صارت مراتب اإلماـ عليو السبلـ ٧بيطة بو فدخل أصحاب اإلماـ عليو 

السبلـ ا١براؼ كالعيانة، كخّباف، كالنائف، كالسنتْب كحازت جنود ا٢بق من ٝبيع ا١بهات، 
 كُب ىذه حركب مهيلة، كقضايا طويلة.

آّاىد عبد اهلل بن ٧بمد صبح الغربا٘ب القا٠بي كالسيد آّاىد مطهر بن أخرب٘ب السيد 
ناصر الدين ا٢بمزم ا٤بعركؼ بسحلة، كصنوه السيد علي بن زين العابدين كالسيد علي بن 

٧بمد بن مشس الدين الغربا٘ب أهنم أحصوا ا٢بركب كا٤بغازم ُب ىذه األياـ على ا٤بسيجد 
كقعة ُب أكثرىا يدخل جنود الظلمة عليهم شوارعها  من ببلد غشم ما يقرب من سبعْب

كينهزموف، كفيها السيداف آّاىداف ناصر بن ٧بمد صبح، كالسيد أٞبد بن ٧بمد ا٢بيدا٘ب 
[رٞبو اهلل، كُب النائف قريب منهما السيد آّاىد عز الدين ٧بمد بن عامر بن 398]ؽ/

يتصل ٗبحطة ٟبر قريب من ذلك،  علي بن عم موالنا اإلماـ عليو السبلـ، كُب خّباف ما
كا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض رٞبو اهلل ُب غيل مغدؼ ببلد األشراؼ، ك بقي مدة 

 يراكح العجم كيراكحوه.
كأخرب٘ب السيد مطهر بن ناصر الدين ا٢بمزم رٞبو اهلل ككاف ُب ٝباعتو أنو أحصى ُب تلك 

٢بق، ككاف قبلها قد تقدـ السيد العبلمة ا٤براكز أربعة كستْب حربان اليد ُب أكثرىا ١بنود ا
ناصر بن ٧بمد ا٤بعركؼ بصبح أطاؿ اهلل بقاه إٔب بِب عبد كأبلى ُب تلك ا٤برتبة، ك٥بم عليو 

 حركب كثّبة أظنها أقل ٩با ُب جانب ا٢باج مشس الدين رٞبو اهلل.

بد كفيها القضية العظيمة كىي أهنم حاصركه ُب بلد يسمى بيت الدرسي من ببلد بِب ع
كأحاطوا بو ككادكا يستأصلونو فيها، كقد قتل ىو كأصحابو من جنودىم مقتلة عظيمة، ٍب 
أفرده أىل الببلد كاستأصل العجم الببلد فخرج السيد ُب حاؿ ا٤ببلٞبة يريد اإللتجاء بقرية 
أسفل من موضعو فيها ٝباعة من آّاىدين ٧بصورين كيتصل بالغارة مع ا٢باج مشس الدين 

كغّبه، فأ١بئ إٔب بيت من بيوت العنب فدخلها ىو كأخوه السيد عبد اهلل بن رٞبو اهلل 



٧بمد كا٢باج صاّب بن عبد اهلل حاجب اإلماـ عليو السبلـ فأحاطوا ّٔم، كقتلوا بالبنادؽ 
ٝباعة من العجم ما يقرب من األربعْب النفر كأيسوا من أنفسهم، فوصل طاغيتهم األمّب 

ىر، فسأؿ كم احملتازكف ُب تلك القصبة؟ فقيل: أربعة أنفار أك حيدر مغّبان كمركزه ُب الظا
ٟبسة، فقاؿ: اتركوىم كارتفعوا فإهنم ال يؤخذكف حٌب يقتلوا كثّبان أك كما قاؿ، كال علم لو 
بأف السيد فيهم، كىذا من لطف اهلل سبحانو، فخرجوا سا٤بْب، كا٢بمد هلل رب العا٤بْب، 

لها كثّبان فوؽ مائٍب نفس صغاران ككباران حٌب لقد قتلوا كىدـ العجم البلد كقد قتلوا من أى
 نساء قاتلهم اهلل كلعنهم.

كيركل أف بعض العرب الذين مع العجم احتز رأس عجوز زمنة ُب غاية الضعف كطرحها 
عند طاغيتهم مع الرؤكس فضحكوا عليو، فقاؿ: ىذه جدة الزيدية كأعطوه ماالن كزادكا ُب 

 مغدؼ من ببلد ا٤بيقاع، كا٤براتب ا٤بتقدمة على حا٥با. عطاه، كعادت ا٤براكز غيل

 ]أخبار جهات ا٤بشرؽ[
كأما جهات ا٤بشرؽ فقد تقدـ أف فيها القاضي ا٥بادم رٞبو اهلل، كالفقيو آّاىد 

[ عز الدين بن علي األكوع، كالشيخ صاّب بن ٧بمد ٞبراف رٞبهما اهلل فكانوا 399]ؽ/
ما بْب ٧بطة ٞبمة كالصرارة كما بْب ٟبر كٞبومة،  تارة يدخلوف إٔب جانب ٟبر كيقطعوف

ك٥بم مواقف ٞبيدة، كمبلحم عديدة كحرب السنتْب كالعجم قد جعلوا فيها ٧بطة ٙبفظ 
 ٥بم الطريق إٔب صرارة كعمراف مع األمّب أٞبد بن عبد الرٞبن.

قاؿ السيد عيسى ٗبشورة األمّب عبد اهلل بن مطهر بن اإلماـ كما تقدـ فحفظت ٥بم 
لطريق، كأما نقيل عجيب فقد قطعهم آّاىدكف فبل يصلهم من جهتو مدد كتنقلت ىذه ا

ا٤براتب إٔب حوإب كولة آؿ أيب ا٢بسْب من بِب صرٙب كغّبىا، كأعلى مرىبة كُب أكثرىا 
حركب دكف ما تقدـ، كُب القليعة من الكلبيْب كغّبىا حٌب أف الرتب ٩بتدة إٔب ٞبدة البوف 

يزيد، كإٔب جانب الصيد كإٔب ببلد ا٣بشب ٩با يقرب من صنعاء  كإٔب أبرؽ جبل عياؿ
 كطمعهم ُب تلك الببلد أقل فا٢برب عليهم ُب ىذه النهضة أخف من جهات القبلة.



كأما ببلد شظب كنواحي ببلد الطرؼ فتقدمت إليهم ا١بنود، كاستقرت ا٤براتب ُب سهراف 
عراـ كىم ٝباعة من آّاىدين من أعلى األقهـو كما إليها من ببلد حنب كبِب حيس األ

منهم الشيخ ]..............[ كالقاضي ٝباؿ الدين علي بن أٞبد بن أيب الرجاؿ، كالفقيو 
 قاسم بن سعيد الشهارم كغّبىم، كا٢بركب عليهم ال تزاؿ.

 ]كقعة الزافن[
دين كأما ببلد عفار كنواحي كحبلف كما إليها فتقدـ إليها السيد آّاىد ا٤بنصور ٝباؿ ال

علي بن ا٢بسن بن شرؼ الدين ا٢بمزم كأخوه السيد مشس الدين أٞبد بن ا٢بسن، كالسيد 
عز الدين ٧بمد بن صاّب بن عبد اهلل القا٠بي كغّبىم، ككاف عليهم السيد علي فاستولوا 

على ٝبيع ببلد كحبلف كببلد عفار كانتهوا إٔب حصن مدع كاألمشور، ك٥بم ُب تلك ا١بهات 
تقدـ، كفيها قتلة الزافن معركفة على يد السيد ٝباؿ الدين رٞبو اهلل،  حركب على ٫بو ما

كذلك أنو كاف للَبؾ ُب الزافن رتبة فغزاىا السيد ٝباؿ الدين كمن معو من آّاىدين 
فأحاطوا ّٔا، ككاف السيد ٝباؿ الدين رٞبو اهلل ُب جانب مدع فأغار عليهم، ككاف رٞبو اهلل 

ضع فيهم السيف كأحصى لو عدة من القتلى ُب ىذه الوقعة من سرعاف الغارة كأكؿ من ك 
فهزموا الظا٤بْب كقتل من جنودىم كثّبكف، ككانت كقعة كربل ٩با قلل اهلل ّٔا شرىم، ككاف 

[، ككاف السيد ٝباؿ الدين مراكز ٥بم فلما رأكا 400ُب قرية مدع ٧بطة من األتراؾ ]ؽ/
 فهي ُب يـو كلوا ىاربْب إٔب حضور الشيخ. كقعة الزافن ككقعة الرتبة ُب حجر بِب الفليحي

 ]دخوؿ ا٢بسْب بن اإلماـ الظفّب كجهات حجة[
كأما جهات حجة كنواحي العة كما إليها فإف اإلماـ عليو السبلـ اسَبجح دخوؿ موالنا 

ا٢بسْب رٞبو اهلل ببلد حجة كقدـ إليها ٝباعة من األعياف كآّاىدين كالسيد علي بن 
أب فإنو ُب حكم من فتح حجة ألنو ٤با فتح اهلل عليو ببلد عفار كما ا٢بسن رٞبو اهلل تع

إليها )احتازت جنود الظا٤بْب إٔب حصوهنم ككوكباف قدـ ككوكباف ا١برب كحصن مبْب كما 
إليها( كجهات مسور ا٤بنتاب، فاتفق ُب ىذه األياـ ا٤براكزة ا٤بشهورة ُب بيت علماف ككانت 



من قبل موالنا ا٢بسْب القاضي العبلمة عبد الرٞبن بن  ٩با يضرب ّٔا ا٤بثل، ككاف فيها
 ا٤بنتصر العشيب.

قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: كتقدـ الفقيو الفاضل آّاىد العآب عبد الرٞبن بن ا٤بنتصر 
العشيب إٔب بِب الطريب ٍب إٔب جهات مسور، ٍب قاؿ: ككاف ُب بيت علماف رتبة من أىل  

دـ الفقيو عبد الرٞبن كمن معو فحصرىم يومان كليلة، ٍب كوكباف قدر ٟبسْب نفران فتق
أخرجهم بأماف بعد أف قبض سبلحهم ٝبيعو، ككاف ُب حجر بِب الفليحي با٤بصانع رتبة 

لؤلتراؾ فتقدـ إليهم الفقيو ا٤بذكور فقتل بعضهم كأسر بعضهم كأطلق بعضهم، ككانت ىذه 
مشور، كالفقيو عبد الرٞبن ُب بيت مع كقعة الزافن بيومها، ٍب استقر السيد علي ُب األ

علماف كٲبد بعضهم بعضان عند ا٢باجات، ك٩با اتفق فيها يعِب ىذه ا٤براكزة أنو كاف لواء 
أىل كوكباف مع سعيد اليغنمي ككاف داىية حرّٔم معركفان بالقوة كالشجاعة، كلو كقائع 

بلف ا٤برىيب ككاف معركفة ىائلة، كحامل لواء جند ا٢بق ُب بيت علماف الشيخ ٧بمد بن دش
مثلو ُب جنود ا٢بق، لو مبلحم كقضايا فاتفق أهنما كانا يثبتاف حٌب أف الريح ٱبلط راياهتما 
كُب بعضها يسكنا بْب الصفْب ك٘بالدا فلم يقدر أحدٮبا على اآلخر، فاعتنقا كتصافحا، 

الدين  كأقر كل كاحد منهما لقرينو با٤بكافأة، كُب جانب ببلد مسور القاضي العبلمة مشس
أٞبد بن ٧بمد السلفي من ببلد مسور، كاستقامت ا٢بركب الشديدة أيامان إٔب أف رجع 

[ إٔب العرة كما سيأٌب، ا٫باز السيد ٝباؿ الدين 401حيدر من الصرارة، كغزا األمشور ]ؽ/
كمن معو من السادة إٔب جهة حجة، ككذلك الفقيو كجيو الدين عبد الرٞبن بن ا٤بنتصر، 

لدين أٞبد بن ٧بمد السلفي كغّبىم، كُب ىذه حركب ككقعات منها فيما كالقاضي مشس ا
بْب حيدر كالسيد الضرغاـ الليث ا٥بماـ علي بن ا٢بسن بن شرؼ الدين كىو ُب األمشور  
كما تقدـ، كالسيد العبلمة آّاىد عز الدين ٧بمد بن صاّب بن عبد اهلل الغربا٘ب رٞبة اهلل 

 ق.عليو اليد ُب أكثرىا ١بنود ا٢ب



 ]حركب العرة[
قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: ككقع ُب ىذه النهضة على العرة كأيامها حركب، باشر فيها 
السيد ٝباؿ اإلسبلـ علي بن ا٢بسن ضرامها بنفسو فأغاظ حيدر كأشجى حلقو كنغص 
عيشو، كقطع حيدر أنو ال ٪باة لو من السيد ٝباؿ اإلسبلـ ٤با كاف يرل من شدة بأسو 

قداـ أصحابو مع قلتهم ككثرة عدكىم، ككاف تسليم العرة ُب ا٤برة األخرل ُب شهر كإقدامو كإ
شواؿ عاـ ثبلث كعشرين كألف، ٍب عاد السيد ٝباؿ الدين إٔب عزاف بِب عشب، ككاف 
]قد[ أرسل الَبؾ إليو ٧بطة ٢بفظو فسبقهم إليو كغلبهم عليو كعمر فيو عمارة، كراكحو 

ُب كلها اليد لو عليهم كال يزاؿ منهم القتل الكثّب، كأعمل  األتراؾ القتاؿ كباكركه أيامان 
الَبؾ ا٢بيلة باألمواؿ كدخلت مواضع من خلف ظهر السيد ا٤بذكور كا٤براتب اإلمامية فعاد 

إٔب الصرحة من ببلد عفار، كاستشهد من أصحابو ستة أنفار مع االنتفاؿ، ٍب قصد األتراؾ 
تقدـ فهزمهم جنود ا٢بق، كقتلوا كثّبان منهم فوؽ  بيت علماف كفيو الفقيو عبد الرٞبن كما

الثبلثْب النفر، ٍب اختلت مقدمتو با٤باؿ فدخل العجم بيت عذاقة فا٫بدر الفقيو عبد الرٞبن 
إٔب قيبلب، ىذا معُب ما ذكره السيد ُب ىذه ا١بملة، ٍب ال زالت األمواؿ تفعل حٌب 

د أصحاب اإلماـ من حجة إٔب عادت ا٤براتب إٔب حجة بعد حركب يطوؿ تفصيلها، كعا
الظفّب، ٍب غزكا منو حورة كاستعادكا حجة، ٍب عاد عليهم الَبؾ كأىل الببلد با٣بدع فصاركا 

إٔب موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل إٔب ا٤بعرب من أعماؿ الظفّب كما سيأٌب، كىذه ا٤براتب كلها 
لنصف، ككل ىذه بنظره إ٭با ىم مقدماتو كىم عدة أمراء ٓب نذكر منهم إال أقل من ا

 القضايا ُب سنة ثبلث كعشرين كأربع كعشرين كألف.

 ]مؤازرة ا٢بيمة لئلماـ[
كأما جهات ا٢بيمة كنواحيها فقد تقدـ أف حي الشيخ آّاىد فخر الدين عبد اهلل بن 

[ ا٢بيمة كأحوج مع ىزٲبة اإلماـ عليو السبلـ إٔب 402سعيد الطّب رٞبو اهلل بقي ُب ]ؽ/
رة ا٤برة األخرل إٔب اإلنفراد، كىم با٣بركج من ا٢بيمة، فلما صح لو ظهور الشاـ كحوزة شها



اإلماـ عليو السبلـ كانتصاره كما تقدـ اجتمع إليو أىل ا٢بيمة كقاموا معو القياـ احملمود 
كظهرت مناقب لكربائهم، ككاف قد تقدـ ٥بم ا٤بواقف احملمودة، كاحملامد ا٤بشهودة، كغلظ 

استؤب عليو، كغزا جهات سنحاف كببلد كوكباف مراران حٌب بلغ جنده، كطلع ّٔم حضور ك 
 عصر أعلى من صنعاء.

كيركل أف الباشا جعفر سلم حصتو ٩با صاّب بو أىل األمبلؾ من أىل صنعاء كجند 
الظلمة ُب حدة كسناع كبستاف عصر، كعظم جانبو كأمده اإلماـ عليو السبلـ بعيوف  

، كسيدنا القاضي العبلمة عبد ا٥بادم بن أٞبد كالقاضي العبلمة سعيد بن صبلح ا٥ببل
الثبلئي رٞبو اهلل، كمن أىل ا٢بيمة القاضي آّاىد السابق عماد الدين ٰبٓب بن أٞبد 

ا٤بخبلُب كإليو الرئاسة ُب كثّب من قبائل ا٢بيمة، كلو التأثّب ا٢بسن ُب ا١بهاد، كمن أىل 
ه، ٍب إف الشيخ عبد اهلل جعل كمينان ٩با ا٢بيمة كثّبكف كالشيخ علي بن عبد اهلل ا٤بنامة كغّب 

يقرب من صنعاء فانتهبوا غنمان للباشا كثيابان كثّبة ألىل الصابوف، ككاف قد هنبوا قبلها غنمان 
مراران، ك٤با كانت ىذه النهبة األخرل من باب السبحة ككوهنا للباشا عظم ذلك عليو 

يهم ثبلثة أمراء من العجم منهم فغضب كٝبع عسكران من العرب كالعجم كثّبان، كأرسل عل
إ٠باعيل آغا، كمن العرب األمّب حسن الداعي كٟبسمائة نفر من ٮبداف، كالشيخ ٝبيل 

القشم كقريبان منهم من بِب ا٢بارث، كمن سنحاف كذلك، كمن العرب النقيب ٧بمد سعداف 
لوا أخ سعداف الشقي ككاف تلوه، ككاف على العرب كىم الذين ال بنادؽ معهم، ٍب أرس

بعدىم األمّب ا٢بسْب بن ٧بمد بن ناصر ا٢بمزم بعد أف أخرجوا من ا٢ببس كأقاموه مقاـ 
عمو األمّب عبد القادر بن ناصر ا٤بقتوؿ ُب غارب أثلة كمن معو ُب جانب بِب مطر ُب 

 الدار البيضاء.

قاؿ السيد عيسى: كأحربو فيها بنو مطر كىزمهم كقتل منهم أنفار، كمن أصحابو كذلك، 
دت احملاط إٔب جهات حضور كلبثوا ليإب ُب حصن ا٤بساجد كأحرّٔم آّاىدكف فيو كصع

حربان ٓب يقعوا فيو على طائل لكثرة خيلهم، ٍب زحف الظا٤بوف إٔب قرية بيت ردـ ا٤بعركؼ، 



[ ا٣بيل مراكز من الرجاؿ 403كتقدـ إليهم جنود ا٢بق كتعبوا ٥بم كجعلوا ُب مقابلة ]ؽ/
دب لذلك من أىل الصرب كالشجاعة، فداخلوىم ٕبرب عظيم قتل أىل البسالة كمن انت

فيهم كثّب من العجم كجنودىم كال ٣بيلهم أثر بل أثرت فيها البنادؽ فهزموىم حٌب أ١بوىم 
إٔب ٧بطهم كأمسوا عليهم كقد قتلوا من العجم مقتلة عظيمة، فأغار مددان ٥بم األمّب 

رجل كقد أظهر شجاعة، كبذؿ للعجم ا٢بسْب بن ٧بمد ا٢بمزم ٗبن معو من ا٣بيل كال
نصيحتو فكاد يؤثر ُب ا٤بسلمْب فرماه ٝباعة منهم القاضي آّاىد أٞبد بن عامر بن ٧بمد 

الذمارم رٞبو اهلل تعأب فيقاؿ: إنو الذم أصابو، كخذؿ اهلل ا٤ببطلْب، كقتل منهم مقتلة 
ىم إٔب البيوت كإٔب عظيمة، ٍب اشتدت عليهم الغارات من ا٢بيمة كحضور كبِب مطر كأ١بؤ 

ا٢بصن، كالقتل فيهم كثّب، كمن آّاىدين القليل، فراسلوا طاغيتهم با٤بدد كأرسل إٔب  
كوكباف فيما أخرب٘ب من كقف على ذلك ٩بن صار ُب جنود ا٢بق من عسكرىم فكاف 

ا١بواب أف عندنا شاغبلن أعظم، ككاف النقيب ٧بمد سعداف ال رٞبو اهلل لْب العريكة ٱبالط 
ب كيظهر توددان، كقد يكاتب اإلماـ عليو السبلـ كيدعي أنو ٨بالف ألخيو، فجرل العر 

ا٣بطاب على يده على أف ٯبعلوا ١بنود الظلمة كأمرائهم صلحان كيعودكف صنعاء كما 
 خرجوا، كبذلوا ماالن فقبل منهم الشيخ عبد اهلل بعد أف شاكر من عنده من

٥بم ذلك كأخذكا ما أعطوىم من الفداء، كما  العلماء كالرؤساء كرأكا ذلك صبلحان فوضعوا
عجزكا عن ٞبلو من األثقاؿ فإهنا للمجاىدين كأفرجوا ٥بم فعادكا ليبلن حٌب أصبحوا ُب باب 

صنعاء، ككاف عظم موقع كسّبهتم ىذه قريب من قضية غارب أثلة عند أىل صنعاء، 
أشد قوة، كأمر اإلماـ كاستمر الشيخ عبد اهلل ُب ا٢بيمة كببلد حضور على ٫بو ما تقدـ ك 

عليو السبلـ الشيخ عبد اهلل بأف ٯبهز من عنده رئيسان لفتح جبل تيس فأرسل لذلك الوالد 
السيد ٝباؿ الدين علي بن ا٤بهدم اآلنسي رٞبو اهلل كضم إليو قبائل من ا٢بيمة من 

م األحبوب كالقبائل، ككاف رأم اإلماـ عليو السبلـ ا٤بسارعة بدخوؿ جبل تيس ألجل أهن
يشغلوف كوكباف عن تكاثرىم على ا٤براتب اإلمامية ا٤بتقدمة ُب بيت علماف كبيت عذاقة 



من مسور كما إليها، فلما استبطأىم اإلماـ عليو السبلـ أمر من عنده السيد آّاىد عبد 
اهلل ا٥بادم احملنكي ا٢بيدا٘ب رٞبو اهلل تعأب، ككانت طريقو من عند موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل 

جة، ٍب ا٣ببت من ببلد ٭برة كطلع قبلة جبل تيس بعسكر ليسوا بالكثّب فوجد السيد من ح
[كضايقوا كوكباف كخرجت عليهم احملاط، ككانت 404علي ُب سافوؼ قد سبقو ]ؽ/

ا٤براكزة قريبان من أربعة أشهر، كاستشهد الشيخ آّاىد الرئيس مشس الدين بن صبلح 
ة ككانوا ُب ٝباعة السيد علي رٞبو اهلل ٍب ىزموا إٔب العزب كىو عمدة من أىل ا١بهاد كٝباع

 جانب ا٢بيمة.

 ]مقتل عبد اهلل بن ا٥بادم[
كأما السيد عبد اهلل بن ىادم رٞبو اهلل فعاد جهات خبت ٭برة من ببلد ابن األىيل فتلقاه 

الشيخ ٧بمد عديعد كأضافو حٌب اطمأف كغدر بو كقتلو كتفرؽ أصحابو كهنب مامعو، 
يضرب ّٔا ا٤بثل ثانية لغدرة ا١برمي لعنهما اهلل }كىمىا نػىقىميوا ًمنػٍهيٍم ًإالَّ أىٍف يػيٍؤًمنيوا  ككانت غدرة

بًاللًَّو اٍلعىزًيًز ا٢بٍىًميًد{ ككاف الشقي بعدىا ال يقر لو قرار بل كاف يغزكه أصحاب اإلماـ عليو 
ئب، ٍب ٤با فتح السبلـ ُب أكثر األكقات كخاؼ خوفان شديدان، كجرل عليو كعلى بلده مصا

اهلل الببلد على موالنا أمّب ا٤بؤمنْب ا٤بؤيد باهلل سبلـ اهلل عليو كصل ىذا احملرـك كأظهر توبتو 
كما ذاؾ فيما يذكر إال خوفان من ظهور ا٢بق عليو، كأعطى كرثة السيد ا٤بذكور الدية، كبعد 

كاف قد صار إٔب أياـ أرسل اإلماـ عليو السبلـ السيد ٧بمد بن علي ا٤بعركؼ بالقراع ك 
الظلمة كغرتو ىذه العاجلة، ٍب إنو عاد تائبان إٔب اإلماـ عليو السبلـ فأرسلو أخرل لفتح 

جبل تيس بأمداد ا٢بيمة، كاستقر ُب جبل بِب حبش من جبل تيس، كلو حركب حسنة، 
ككاف القاضي عماد الدين ٰبٓب بن أٞبد ا٤بخبلُب رٞبو اهلل عند اإلماـ عليو السبلـ فأرسلو 

إٔب ا٢بيمة ٩بدان للسيد ا٤بذكور فخرج ٔبمهور أىل ا٢بيمة، كلو كللسيد ٧بمد بن علي 
حركب كثّبة كطردكا من ُب جبل تيس من الظا٤بْب، كغلبوا عليو أيامان ٍب ىزموا فعادكا 

 ا٢بيمة.



 ]أخبار خوالف العالية[
َبؾ أخذىم اهلل كأما ببلد خوالف العالية فإهنم ُب ىذه النهضة تثاقلوا كأفسد سراياىم ال

با٤باؿ، ككاف السيد العبلمة مشس الدين أٞبد بن علي بن ا٢بسن ا٥بادكم الشامي كصنوه 
الشهيد ا٥بادم رٞبو اهلل ُب صنعاء تبلـز عليهم ا٤بقاـ فيها فإهنم دخلوىا من ببلدىم لطلب 

 العلم فظهر فضل السيد أٞبد ُب العلم ككاف إماـ مسجد الشهيدين كذكر بالعلم كالفضل
فراجع نفسو كاستدرؾ ما فات من أداء ما كجب هلل من ا١بهاد كا٥بجرة، فندـ كتاب، 

كخرج من صنعاء إٔب ببلد خوالف فكاف لظهوره فيها أثر عظيم، كذكر فخيم، كاجتمعت 
عليو خوالف كغزا ّٔم مراران كأمده اإلماـ عليو السبلـ بالقاضي العبلمة ٝباؿ الدين علي بن 

[ ككادكا 405فأخرج العجم ٧بطة إٔب جبل اللوز فأحربوىا ]ؽ/أٞبد بن أيب الرجاؿ 
يأخذكهنا، كحصل أسباب من مشائخ خوالف أىل الرىائن حٌب أخرجوا األمّب ٧بمد 

ا٤بعركؼ ببوتج من كرباء الَبؾ كملوكهم، ككاف ىذا األمّب قد ملك رٲبة كببلدىا بعد األمّب 
ها منذ ما تقدـ للباشا علي من القتل حٌب عبد اهلل شليب فإف رٲبة كببلدىا بقيت ُب يد أىل

استعادىا عبد اهلل شليب، ٍب ملكها بعده األمّب ٧بمد ىذا ك٤با كاف ما تقدـ من ظهور 
اإلماـ عليو السبلـ ثارت عليو القبائل من رٲبة ككصاب كغّبىا حٌب حاصركه كقتلوا من 

لة إٔب زبيد، كٝبع عسكره كثّبان، كقتل من القبائل كذلك، ٍب أخرجوه على أخبار طوي
عسكره ككصل صنعاء فوجهوه مع غّبه من أمراء صنعاء إٔب ببلد خوالف فاستعادىا، فرجح 
اإلماـ عليو السبلـ عود السيد أٞبد ُب جهة ا٢بيمة، فصار إليها كقسمت ا٢بيمة بينو كبْب 

 الشيخ عبد اهلل الطّب نصفْب.
 ببلد خوالف حٌب كاف ما سيأٌب من كأما القاضي علي فأقاـ ٨بتفيان تارة كظاىران أخرل ُب

استشهاد القاضي ا٥بادم رٞبو اهلل كطلبو اإلماـ عليو السبلـ ١بمع كلمة حاشد كبكيل 
 كالقياـ مقاـ القاضي ا٤بذكور رٞبة اهلل عليهم.



 ]مؤازرة ببلد آنس لئلماـ[
ضي كأما ببلد آنس فإف الفقيو آّاىد يوسف بن ٧بمد ا٢بماطي كىو ابن أخ سيدنا القا

يوسف رٞبو اهلل كصل إٔب اإلماـ عليو السبلـ كطلب كالية لفتح ببلد آنس ُب عاـ ثبلث 
ـ[ ككافق كصوؿ الشيخ ٦بلي بن ناصر بن راجح إٔب اإلماـ عليو السبلـ 1614كعشرين ]

كىو ُب أكؿ الشباب كاف مغاضبان لوالده، فاجتمع ٥بم من ببلد ا٢بجرة كبعض ا٢بيمة كحراز 
أجأّم أكثر ببلد آنس ككصلوا إٔب حوإب بيت الشيخ أٞبد ا٤ببلحي كقد رجاؿ ٍب تقدموا ف

ا٫باز فيمن عنده من العجم كأحرّٔم كقتل من أصحابو أربعة أنفار، كمن آّاىدين ٫بو 
عشرة أنفار، كاهنمزكا إٔب أسفل ببلد آنس كٓب يقدركا على ا٤بعاكدة، كبعدىا اتفق أف حي 

براىيم كسيدنا القاضي عز الدين ٧بمد بن عبد اهلل الغشم القاضي العآب الزاىد ٰبٓب بن إ
رأكا من الناس إجابة فقاما كاستدعيا الفقيو يوسف ا٤بذكور، ككصلوا أسفل بِب قشيب 

 ككصلهم جنود الظلمة فهزموىم كأخربوا ببلد بِب قشيب كٓب يقعوا على طائل.

 ]أخبار حجة[
اإلماـ عليو السبلـ قد تقدـ ظهور [ 406فصل: كلنرجع إٔب أخبار القبلة كموالنا ]ؽ/

جنود ا٢بق كإحاطتهم ٗبحاط العجم حٌب ضايقوىم كاستولوا على ا٤بغارب كما تقدـ 
فاجتمع عليهم جنود العجم ٤با أمنوا من جهات خوالف كجبل تيس كقصدكا جنود ا٢بق ُب 

 كقعات متفرقة كقضايا يطوؿ تفصيلها، فهزموا جنود ا٢بق من ببلد مدع كمسور كببلد
عفار، كعادت العساكر اإلمامية إٔب الظفّب من حجة إٔب موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل كما 
تقدـ، ككاف أىل الظفّب يركف عليهم نصرة اإلماـ عليو السبلـ كٯباىدكف معو كال يركف 

مصّب اإلماـ كجنوده ُب حصنهم لقو٥بم إنو ىجره ليس للحرب كاحملاربة كال تستقر فيو دكلة 
عوائدىم فإف ٥بم قواعد ُب بعض منها حسن كفيها غّب حسن، فمن تقهرىم كٚبالف 

ا٢بسن: أهنم ٰبتكموف للشريعة حٌب ُب القصاص كغّب ذلك، كمن غّب ا٢بسن ٫بو ما تقدـ 
من عدـ إيواء أئمة ا٥بدل كآّاىدين إٔب حصنهم عند الشدائد، كعدـ العمل بالشريعة ُب 



يما أعلم بأرض اليمن فإنو يغلق على ٫بو من ا٤بواريث كغّبىا، كحصنهم ىذا ال نظّب لو ف
ألف كٟبسمائة رجل بالسبلح ا٢بسن كالرجاؿ النفعة كمبلغ أىل البنادؽ منهم ألف، ك٥بم 

أسواؽ ُب أعبله، كيدر اهلل عليهم األرزاؽ ُب أكديتهم كبيعهم كشرائهم، كصار موالنا 
شعرت جنود العجم ُب ا٢بسن عليو السبلـ ُب ا٤بعرب خارج الظفّب ٩با يلي حجة كقد ت

حجة ككقع مع ذلك حركب شديدة أعظمها قضية جبل عمرك كما اتفق فيها، كذلك أف 
موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل أراد أف ٰبفظ جبل عمرك كغّبه ٩با يتصل بو كىو متصل بالظفّب 

 كىو من ببلد ا١برب فجعل فيو السادة الفضبلء الذين ىم: السيد ٝباؿ الدين

شرؼ الدين، كالسيد مشس الدين أٞبد بن ا٢بسن بن شرؼ الدين، علي بن ا٢بسن بن 
كالسيد حفظ الدين بن علي سحلة كالقاضي مشس الدين أٞبد بن ٧بمد السلفي، 

كالقاضي عبد الرٞبن بن ا٤بنتصر العشيب، كالفقيو عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي 
عظيم يدان على حجة ٛبد ٲبينان كغّبىم، كأراد عليو السبلـ أف ٰبفظوا ىذا ا١ببل كىو حصن 

 كمشاالن، ٍب يفتح حجة.
قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: ككاف صفة ذلك أنو أرسل القاضي مشس الدين أٞبد بن ٧بمد 
السلفي إٔب األمركر من جهة الشرؼ كأنو يدخل من ىناؾ مغارب حجة كيكوف مدده من 

من الشرؼ، كأرسل السيد ٝباؿ  صنوه صفي الدين أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب أطاؿ اهلل بقاه
[ علي بن ا٢بسن كصنوه مشس الدين أٞبد بن ا٢بسن كالسيد زيد بن 407اإلسبلـ ]ؽ/

علي القراع إٔب جبل عمرك ُب عسكر كثّب من حاشد كبكيل كببلد حجة كغّبىم، كأرسل 
الفقيو كجيو الدين عبد الرٞبن بن ا٤بنتصر إٔب بِب ىجر من ببلد ا١برب كقريب من ببلد 

عمرك فتقدـ القاضي مشس الدين أٞبد بن ٧بمد السلفي إٔب جبل كضرة كاستقر فيو كغزا 
الصلبة كغنم منها كثّبان، فاجتمعت ٧باط األتراؾ كغاب ا٣برب من حجة كقصدكا جبل 
عمرك، كلـز عليهم طريقان ضيقان كاف فيها علي دشيلة ا١بربم فاهنـز لضعف أك دسيسة 

ا٤بضيق فاجتمع جنود ا٢بق كٞبلوا بقوهتم حٌب ىزموا الذين لـز  عذر، فلـز البغاة ١بنود ا٢بق



عليهم الطريق من جنود الظا٤بْب ففرقوىم على مشقة، كخرجوا كقد استشهد ٝباعة فأقبلت 
جنود العجم حٌب كادت جنودىم ٛبؤل ببلد حجة كقصدكا السادة إٔب ىذا ا٤بوضع، كحصل 

 ٢بق، كاستشهد السيد الفاضلحرب شديد ظهر فيو ا١بنود الظا٤بة على جنود ا

مشس الدين أٞبد بن ا٢بسن بن شرؼ الدين كالسيد الفاضل علي بن حفظ الدين ا٢بمزم 
من قرابة السيد ا٢بسن أيضان، كالسيد ا٢بسن بن أٞبد بن الناصر، كالفقيو الفاضل علي بن 

٢بسن سعيد من القبلة كفوؽ العشرين النفر من سائر آّاىدين، كأصيب السيد علي بن ا
ٔبراحة ُب يده ك٪باه اهلل تعأب كما أشار إٔب ذلك السيد العبلمة مشس الدين أٞبد بن 

 ٧بمد الشرُب رٞبو اهلل ُب قولو:
 كحجة النصب كالفجار كاف ّٔا .... كقائع كمصائب السادة الطهر

 
كعاد العجم على جبل كضرة فهزموا القاضي مشس الدين أٞبد بن ٧بمد رٞبو اهلل تعأب، 

تشهد من أصحابو نفرين كمن أىل الببلد أنفاران، كعاد إٔب ببلد الشرؼ كاستقر موالنا كاس
 ا٢بسْب ُب ا٤بعرب.

قاؿ سيدنا الفقيو عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل: ككاف ُب ىذا ا٤بقاـ من 
كال  ا٤بشقة لكثرة العسكر كقل ما يقـو ّٔم من النفقات كا٣بصم قريب منا ال نأمنو ليبلن 

هناران كدخوؿ ا٢بصن متعذر، كترؾ ا٤بركز فيو الضرر الكبّب على شهارة احملركسة باهلل فإهنا لو 
اهنـز موالنا ا٢بسْب رضواف اهلل عليو بعد ىذه القضية لدخلت جنود الظا٤بْب إٔب ببلد 

الشرؼ، ككانوا من خلف شهارة احملركسة باهلل كيقطعوف مواد الشرؼ، ككانت أعظم مادة 
 لك ا٤بدة.ُب ت

قاؿ سيدنا رٞبو اهلل: فأكثر موالنا ا٢بسْب سبلـ اهلل عليو من زيارة اإلماـ ا٤بهدم كاإلماـ 
شرؼ الدين عليهما السبلـ كىم ال ٲبنعوف ذلك، كيسّب معو ٝباعة ال يتشوش منهم أىل 
ا٢بصن، كقد تعاقد أىل ا٢بصن على أف ال يضيف موالنا ا٢بسْب كأصحابو أحد فيو، بل 



د ا٤بعركؼ أخرجو إٔب احملطة، ك٤با طاؿ ذلك دخل سيدنا ا٤بذكور ُب الشيخ ٧بمد من أرا
ا٤بعركؼ بأيب قمر كطرحوا شرطان على أنو يضيف موالنا ا٢بسْب كيلزمو للضيافة على سبيل 

اإلكراـ، كما ٢بقو من ا٤بؤنة فعلى ا٢بسْب رٞبو اهلل ففعل، فعظم على أىل الظفّب كٓب يقدركا 
ثرة احملبْب منهم لئلماـ عليو السبلـ كىذا الشيخ من آىل التأثّب ُب أىل ٰبدثوا حدثان لك

ا٢بصن فعند ذلك اقتدل بو غّبه حٌب أضافوه ثبلثان أك أكثر، كُب كلها يدخل إليو من 
أصحابو مع السادة كثّب حٌب حصل األنس بْب الفريقْب، كجعل من يتحدث من أىل 

أك السيد آّاىد علي بن ا٢بسن رٞبو اهلل أف  الظفّب ال ندرم ىو الفقيو ٰبٓب كما تقدـ
ىؤالء العسكر الذين ُب ا٤بعرب يفتتح ٥بم ابن اإلماـ يعزموف عند اإلماـ عليو السبلـ كما ىو 

٥بم من ا١بامكية كالكيلة كانت ألىل الظفّب فطمعوا ُب ذلك، ككاف ىو ا٤بطلوب ألجل 
حصن كمنعة ٰبفظونو ٕبفظ اهلل كيدافع ينفعوف اإلماـ حفظو اهلل، كيكوف موالنا ا٢بسْب ُب 

ّٔم عن ببلد الشرؼ، كصحَّ ٥بم ذلك كتزكج رضواف اهلل عليو من مشائخهم أـ كلده ٧بمد 
العآب النجيب كاضطربوا عليو مراران كىو يصرب على جفاىم كٰبسن إٔب من أساء منهم 

لى داره كألصى كيغتفر لو، كُب بعضها ألصى سفهاؤىم النار كنصركا للسلطاف كىو صعد أع
 معهم النار كنصر لئلماـ عليو السبلـ، كُب

بعضها قتل رسبلن من العجم كدكلة كوكباف، كقد دخلوا ٗباؿ كمكائد إٔب ا٢بصن كاحدان بعد 
كاحد كىم بأىل الظفّب ألجل ذلك فأجأّم بأ٘ب منكم كعلي لكم ُب ىذا ما توجبونو 

من أىل النفع منهم حٌب ًب لو  على أنفسكم كىو مع ذلك ٰبسن إٔب كربائهم كمن ىو
ا٤براد، كال كقع عليو كال على أىل الببلد ا٤بغربية ضرر كا٢بمد هلل رب العا٤بْب، كاحتاؿ 

العجم كأىل كوكباف ُب بعضها بإرساؿ علي بن ٰبٓب بن ا٤بطهر بن شرؼ الدين أف يدخل 
لعجم كعرفوا أف الظفّب ىجرة جده كبيتو ا٤بعركؼ، كفيو بعض أىلو أيضان كىو أحد أعواف ا

أىل الظفّب ال ٲبنعونو، فعرفهم موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل أف ٲبنعوه، فقالوا: ال ٭بنعو بيتو 
[ 409كىجرة جده، فقاؿ: اتركو٘ب كإياه كأخذ سبلحو كلقيو فعاد من قريب الباب ]ؽ/



منهزمان، كقد جعل السيد آّاىد حفظ الدين علي بن سحلة ُب عسكر رتبة ُب حصن 
 أجرل ٥بم ٫بو ما تقدـ ألىل الظفّب.نيسا ك 

 ]أخبار جهات ببلد عفار[
كأما جهات ببلد عفار كما إليها من ببلد الطرؼ فقد تقدـ استقرار السيد العبلمة ٧بمد 
بن صاّب الغربا٘ب رٞبو اهلل ُب ببلد السودة فقصدىم ٧باط األتراؾ فثبت اهلل جنود ا٢بق 

و خاف بعض أىل الببلد كدخلوا ٧بطة إٔب عراف بِب كقتلوا منهم كثّبان كغنموا منهم، ٍب إن
حيش من كراء السودة فا٫باز السيد ٧بمد رٞبو اهلل كمن معو إٔب ببلد جنب، ٍب داخلهم 
الرعب فوأب األتراؾ بعض جنب كخرج مع السيد بعض ك٢بق باإلماـ عليو السبلـ كببلد 

أخبارىا كما قد دخل إٔب عرة شظب كما إليها كببلد بِب صرٙب كالظواىر، فنذكر ٝببلن من 
األمشور أياـ حركب الزافن كببلد مدع الشيخ صبلح من أىل األمشور كأصحابو، كلزموىا 
مدة، كغزاىم حيدر كأحيط ّٔم كردكه مراران كجر عليهم ا٤بدافع حٌب خاهنم بعضهم بِب 
 قطيلة ككاف قد أيس منهم، فكاف ما تقدـ، كأخذىم العجم أسرل كدخلوا صنعاء، كُب

ببلد عفار حركب أيضان ]...........[ ككاف ُب ببلد شظب مراتب منها السيد ٧بمد بن 
ا٢بسن احملرايب ُب عسكر ُب نشمة، كالسيد العبلمة ٧بمد بن صاّب الغربا٘ب ُب ببلد جرب 

شظب، كالسيد ٧بمد بن ٞبيد الدين بن عاىم ُب سد األقرح، كالشيخ آّاىد شجاع 
اف النهمي ُب شعر ككاف قد دخل نشمة كبقي فيها أيامان قبل الدين صاّب بن ٧بمد ف ٞبر 

السيد ٧بمد بن ا٢بسن، ككاف الفقيو عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي ُب الرأس من 
[ كعلى حصن السودة ا٤بسمى قرف الناعي ٝباعة ٧باصركف ٥بم 410جبل بِب حجاج ]ؽ/

األىنومي كالفقيو قاسم منهم الفقيو الفاضل عماد الدين ٰبٓب بن ٧بمد بن صبلح 
، كُب نشمة الشيخ آّاىد  الشهارم كٝباعة من مشائخ األىنـو

صاّب بن أٞبد بن ٧بمد ٞبراف، ٍب صار إٔب شعر، كُب جانب من شظب الفقيو آّاىد 
عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل كما تقدـ فحصل ٤با تقدـ أف تكاثر عليهم 



الببلد فهزموا إٔب جانب غرباف إٔب أسفل بِب موىب من ببلد العدك كقد اختل أىل 
شظب، كالذين كانوا ُب ا٤بيقاع كببلد غشم كا٤بسيجد كالنائف كخّباف فتأخركا إٔب غرباف 

كجانب كادعة، كالفقيو عز الدين بن علي تأخر من كولة آؿ أيب ا٢بسْب، كاهنزمت ُب ىذه 
كغزا األمّب حيدر بعدىا الصيد فلم يظفر األياـ مراتب القاضي ا٥بادم من الكلبيْب، 

بشيء كعاد مكسوران كغزا قبلها غولة فقتل من أىلها ٫بو السبعْب النفر كىدمها كغزا إٔب 
أعلى بِب جرب من الشظبة كبتاف كإٔب الداحضة من أعلى مرىبة كٓب ينل مراده كعاد مقهوران 

 ٧بسوران.

 ]كقعة الفايشي[
يشي من أسفل بِب موىب من شظب ٤با تكاثرت جنود قصة القتلة الٍب اتفقت ُب الفا

الَبؾ كدخل األمّب عمر كاألمّب ٧بمد السودة مع األمّب إبراىيم بن ا٤بعافا كىزموا من ُب 
شظب من جنود ا٢بق، كاإلماـ عليو السبلـ ُب أبرؽ ظليمة، كموالنا ٧بمد ُب شهارة 

من الصرارة زيادة على الذين ُب  احملركسة باهلل أمر طاغيتهم األمّب حيدر عسكران من عنده
السودة، كأمرىم با٣بركج على من ُب الفايشي من ا١بنود اإلمامية ككاف عليهم السيد 

آّاىد ٧بمد بن ا٢بسن احملرايب، كالسيد العبلمة ٧بمد بن صاّب الغربا٘ب رٞبو اهلل، ككاف 
، كالفقيو علي بن ٝبيل كُب مواضع  رتب فخرج عليهم مريضان قليل ا٢بركة ُب ذلك اليـو

ا١بنود الظا٤بة ككاف اإلماـ عليو السبلـ قد جعل ُب العجر من بِب عبد رتبة مع القاضي 
مشس الدين أٞبد بن ٧بمد السلفي رٞبو اهلل، كقد كادت ىذه ا٤براتب ٚبتل من قلة ا٤بواد، 

ككاف ُب الوقت شدة فما كاف بعد صبلة الفجر إال كأحاطوا ّٔم، ككاف أكؿ من رآىم 
ماـ عليو السبلـ كىو ُب األبرؽ كما تقدـ كما أخرب٘ب حاجبو ا٢باج ٧بمد بن مسعود اإل

فأمر بضرب ا٤برفع كالغارة ككاف ُب الناس عنده عليو السبلـ قل فاجتمعت الغارات إٔب 
القاضي مشس الدين، فصعد ّٔم طريق القراف، كالحم من كاف مقاببلن لتلك الطريق من 

[كاحتزكا رؤكسان، ككاف حي الشيخ صاّب بن ٞبراف 411ؽ/مراكز العجم فقتلوا منهم ]



رٞبو اهلل ُب غرب غرباف فأغار ٗبن عنده كمن صار إليو من غرباف حٌب دخل ا٤بكمهل قرية 
شرقي بِب كىب، كأحرب من كاف مراكزان ىنالك من العجم، ك٤با ٠بع ا٤ببلزموف ألىل 

 الفياشي ا٢برب من كرائهم يشتد خافوا أف يقطعوىم من

لعودة فاهنزموا إٔب مركزىم فوجدكا مراكزىم قد اهنزمت فبلٞبهم آّاىدكف، كقتلوا منهم ا
قتبلن ذريعان، كلوال أف فيهم قبلن يعِب أىل الفايشي ألخذىم كقد تزايلت مراكزىم من الشرؽ 
كا٤بغرب كما زاؿ فيهم القتل حٌب أ١بؤىم إٔب ا٣بف أسفل السودة، كقد غنم الناس الغنائم 

ٕبيث أف الرعياف كالنساء ا٢بواطب كجدكا ُب الشواىق قتبلء بسبلحهم بعد ىذه  الواسعة
الوقعة بسنْب، كأحصي القتبلء منهم فوؽ أربعمائة قتيل كلـز آّاىدكف ا٤بوسم كجعلوا حولو 
رتبان كُب ببلد ا١برب كذلك، كحصن عتاد كالعمشة كحصن بداد، كاستقرت ا٤براتب فيها كما 

تعأب، ككانت ىذه الوقعة ُب إحدل كعشرين من رجب سنة أربع سيأٌب إف شاء اهلل 
 ـ[.1616يوليو  16كعشرين كألف]

نعم، ك٤با توجهوا من السودة كما إليها لغزك أىل الفياشي أرسلوا ٧بطتهم الٍب ُب ٞبومة 
تفتح على غرباف لئبل ٲبدكا من ُب الفايشي، ككاف ُب غريب غرباف حي الشيخ آّاىد صاّب 

ٞبراف رٞبو اهلل تعأب كما تقدـ، فأغار ٗبن معو كأىل غريب غرباف ]إٔب الفايشي بن ٧بمد 
فكاف ما تقدـ، كأما أىل الشرقي من من غرباف[ فلقوا احملطة الٍب من ٟبر إٔب ظلعة حاحم 

موضعان ىناؾ، كاستقاـ حرب عظيم على عود العجم ٧بطتهم من غّب ما أرادكا كقد قتل 
ىذا اليـو حي السيد الفاضل ا٢بسْب بن عبد اهلل الشظيب رٞبو منهم ٝباعة، كاستشهد ُب 

اهلل كأنفار معو، ككاف أرسل اإلماـ للمدد إٔب غرباف السيد العآب الفاضل ٧بمد بن صاّب 
 بن عبد اهلل الغربا٘ب فلم يدرؾ ا٢برب.

 ]حرب غرباف كمقتل األمّب ٧بمد شليب[
٧بمد شليب، كا٢برب على مرتبة ا٤بقعد من قصة ا٢برب على غرباف كقتل طاغية الَبؾ األمّب 

مرقص فإهنا ُب يـو كاحد فالذين خرجوا ٢برب مرقص األمّب ٧بمد ا٤بعركؼ ببوتج كابن 



ا٤بعافا ككثّب من أمرائهم ككانوا ٫بو ثبلثة آالؼ، فثبت ٥بم جنود ا٢بق كىزموىم، كقتل 
كسيأٌب ذكره إف شاء  منهم كثّب كاحتز منهم رؤكس كعادكا، كذكرنا ا٤بقعد قبل ذكر فتحو

 اهلل تعأب.
كأما قضية غرباف ُب ذلك اليـو فصفتها أف األمّب حيدر ٤با أمر من ُب شظب با٢بملة على 

[ كصل بو ككانوا كثرة فيهم عدة من 412ا٤بقعد تقدـ إٔب ٟبر كأرسل األمراء كمن ]ؽ/
م، كاألمّب أمراء العرب كالعجم، فمن العجم األمّب ا٤بعركؼ ٖبمخم كاف عظيمان عندى

٧بمد شليب كىو صاحب تدبّبىم، كاألمّب عبد اهلل بن مطهر كاألمّب علي بن مطهر 
كغّبىم، كقد بلغ اإلماـ عليو السبلـ ذلك، ككاف ُب غرباف السيد آّاىد أٞبد بن ٧بمد 

ا٢بيدا٘ب ُب حصن قيضاف ُب ٝباعة ليسوا بالكثّب، كُب الغريب السيد آّاىد ناصر بن ٧بمد 
بيتو ا٤بعركؼ بالصابة فأرسل اإلماـ عليو السبلـ ا٢باج آّاىد أٞبد بن عواض صبح ُب 

رضواف اهلل عليو ُب ٝباعة يسّبة إٔب قصبة عياؿ األمّب فدخلها كجو ليل ككاف ُب جانب 
كادعة، فلما أصبحوا على قيضاف كقد أطمعهم بعض األشرار من أىل عزاف كرجل من 

كاهلل -بن أٞبد صبح عم السيد ناصر بن ٧بمد منهم عياؿ قاسم، كيركل أف السيد صبلح 
فجعلوا ا٢بملة من ثبلث جهات، فمنهم من قصد طريق الواكفة ليمنع غارة غرباف  -أعلم

كمن يأٌب من عند اإلماـ عليو السبلـ كا١بهة األخرل قصدكا طريق ا٢بصن، كالفريق الثالث 
 قصدكا غرباف

لسيد أٞبد كمن معو باأليدم، ككاف من ٝبلة فوقع أمر ليس با٥بزؿ ككادكا يقبضوف على ا
أصحابو السيد آّاىد مطهر بن ناصر الدين ا٢بمزم رٞبو اهلل كٝباعة من ا٤بذاعّب 

كخلصاف األنصار فجاىدكا كصربكا كال علم ٥بم ٗبن قد حاؿ بينهم كبْب عياؿ قاسم كعياؿ 
ؿ طلوع الفجر، كُب األمّب كمن يأٌب من عندىم كىم العمدة ُب غرباف، ككاف ذلك ُب أك 

ٝبلة أىل قيضاف ٝباعة من عياؿ قاسم قد سبقوا إٔب عند السيد أٞبد كمن معو فوقع 
نظرىم مع طلوع الفجر على احملاط تشرعت لبلدىم الواكفة فلحقهم ا٣بوؼ على أىلهم 



فوجدكا لواىم األعظم ُب مغربة قيضاف ٩با يلي الواكفة فرماه بعضهم فقتل صاحبو، ٍب رمى 
كذلك فاهنـز أىل ذلك ا٤بركز، ٍب ٙبرؾ مركز ا٢باج مشس الدين كسيف اهلل على غّبه ف

ا٤بعتدين من القصبة، كأكقع ىو كمن معو من أكساطهم، ككقع أمر ليس با٥بزؿ، كحصلت 
الغوائر كاألمداد كىم يهزموهنم حٌب أ١بؤىم إٔب الظلعة ا٤بقابلة لعزاف فاهنـز من ُب مقابل 

ككصل السيد ناصر بن ٧بمد كغوائر بِب مكُب كالغوائر فهزموىم قيضاف ككذا من ُب عزاف، 
أيضان كقد قتل من جنودىم كثّب، كقتل السيد صبلح بن أٞبد صبح ا٤بتهم، كيقاؿ: إهنم 

[مشس الدين 413كجدكا معو خطوط الظلمة با٤بعاملة ُب ا٤براكز، كأصيب ا٢باج ]ؽ/
مان، كقد تكايلت عليهم جنود برصاصة ُب جانب من بطنو كسلمو اهلل بعد أف مرض أيا

ا٢بق حٌب قتل من العجم قريب ا٤بائٍب النفر، كقتل أمّب العجم ا٤بسمى ٧بمد شليب، فلما 
صح ٥بم قتلو ٞبلوه على بغا٥بم كاهنزموا، ككاف األمّب حيدر ُب أعلى من العفرم كقد قتل 

 ـمن ا٤بنهزمة نفران كعادكا كما عاد أىل شظب خائبْب، ككاف مغزاىم ُب يو 

ـ[، كاستقرت 1615مارس 2كاحد كىو غرة شهر صفر من سنة أربعة كعشرين كألف] 
مرتبة غرباف بعدىا كٓب يقصدىا العجم كإ٭با كاف السادة يقصدكهنم إٔب حوإب الفصّبة، كُب 

خبلؿ ىذه القضية اجتمع جنود للعجم ]إٔب أيب عريش[ خيبلن كرجبلن كقصدكا رازح من 
سيد الرئيس الكبّب أٞبد بن ا٤بهدم ا٤بؤيدم كاف قد بلغو فحشد ببلد صعدة كالوإب فيها ال

من أجابو، كلـز ٥بم موضعان يعرؼ أ٭با ٥بم طريق غّبه فأحرّٔم حربان عظيمان ا٪بلى على 
ىزٲبتهم، كقد قتل منهم جم غفّب كأخذ من سبلحهم كثّبان ك٫بو من ثبلثْب فارسان غنيمة 

ْب، ككقعت حركب الفصّبة ا٤بعركفة، كُب بعضها فلم يعودكا بعدىا كا٢بمد هلل رب العا٤ب
ينهـز جنود ا٢بق، كفيها كثر إيعاد العجم بإعادة الغزك إٔب غرباف ككثر الرجيف كالتأىب 

٥بم، فرجح السادة أهنم يقصدكف احملطة الظا٤بة إٔب ٟبر عقيب صبلة ا١بمعة ابتداء، فتوجو 
، كالسيد ناصر بن ٧بمد عافاه اهلل السيد مشس الدين أٞبد بن ٧بمد ٔبمهور الناس ظاىران 

سلك ٔبماعة ٩بن انتدب لذلك كبذؿ نفسو هلل سبحانو ُب ذلك ا٤بقاـ طريق الفصّبة، ٍب 



جعل على رتبة فيها من حاصرىم كقرب من احملطة من غرّٔا حيث ٓب يكن للخيل فيو 
عو ُب ٦باؿ، ككاف قد خرجت خيو٥بم كٝبهور قومهم إٔب لقاء السيد أٞبد بن ٧بمد كمن م

الظلعة ا٤بسماه ا١بفر فما راعهم إال كالبنادؽ قريب غركب الشمس ُب أطراؼ احملطة فاهنـز 
ا٤ببلٞبوف للسيد أٞبد بن ٧بمد، كقتل منهم ٝباعة كٓب ٯبمحهم إال ا٣بيل، كغربت الشمس 
كالبنادؽ تضرب ُب أطرافهم فقل طمعهم بعدىا، كاشتدت القلوب حٌب حصل الصلح كما 

 اهلل تعأب.سيأٌب إف شاء 

 ]االستيبلء على ا٤بقعد كببلده[
ك٤با استقرت ا٤براتب ُب غرباف كا٤بوسم كببلد ا١برب، ككاف الشيخ ٧بمد بن داكد القحيف 

ا٢بجاجي صاحب ا٤بقعد من مرقص قد ىاجر إٔب اإلماـ عليو السبلـ كلو كلصنوه كٝباعة 
طلع إٔب حصنو ا٤بعركؼ من أصحابو جهاد كمبلزمة ٝبع أصحابو كاستعاف باهلل سبحانو ك 

[ كىو إذذاؾ خراب ليس فيو ما يوارم شخص اإلنساف، كعمركا فيو ليلتهم 414]ؽ/
متارس ٙبفظهم كقد طلب أمداد غرباف ككتب إٔب اإلماـ عليو السبلـ فأصبحت عليو 

احملاط الٍب ُب جبل بِب حجاج فحاصركه ككادكا يصلوف إليو، كقتل من أصحاب الشريف 
صاّب ا٢بجاجي ككاف ىو أكثر أثران من الشيخ ا٤بذكور، ككصلت الغارات  آّاىد قاسم بن

من ا٤براتب اإلمامية مثل غرباف كبِب موىب فأفرجوا عنو، ٍب كصل من عند اإلماـ عليو 
السبلـ الشيخ آّاىد صاّب بن ٧بمد ٞبراف كالسيد الفاضل مطهر بن صاّب بن ا٤برتضى 

اد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل بعصابة ا٤بعركؼ بسحلة، ٍب الفقيو الفاضل عم
من أىل الفضل من السادة كالفقهاء، كاستقر مظاىران للمقعد ك٧بل الشيخ، كالزالت ا٢برب 
عليهم قائمة ٓب يقع العجم فيها على طائل كاهنزموا فيها، ك٤با عمر الشيخ ا٢بصن ا٤بذكور 

العدؿ ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل  ككثر أصحابو عاد آّاىدكف مواضعهم كبقي الفقيو
٫بوان من أربع سنْب كقد ٱبرج منها كيعود إليها كما سيأٌب إف شاء اهلل تعأب، كلو رٞبو اهلل 

ُب ىذه ا٤برتبة عناء كنصب، ككاف ال يستنفق من غّب ما ٲبلكو كيؤجر نفسو للنسيخ ُب 



كطلب من اإلماـ عليو السبلـ ُب النهار كقراءة القرآف باألجرة، كالليل ٰبرس ا٤بسلمْب، 
 تلك األياـ الطيافة على

 أكالده إٔب ببلد برط، كأرسل إٔب اإلماـ عليو السبلـ بشعر منو قولو:
 يا مربعان للنازح ا٤بستبعد .... كطوؿ أحباب بتلك األ٪بد

 كمعاىدان ُب الرمضتْب كحيدىا .... كالسفح من سرع كدارة أسعد
 .... من صوب سارية تدـك إٔب غد سقيان ٥باتيك الديار كأىلها

 حٌب إذا ركت البقاع كأعشبت .... فيها مراتع كل ظيب أغيد
 ساجي اللحاظ مكحبلن قد زانو .... ريب كأغُب عن كحاؿ اإلٜبد

 كتقنعت ساحاهتا كرفوفها .... بنفيس لوف ١بينها كالعسجد
 أىدت نسيمات السحور بنازح .... منها بأركاح يركح كيغتدم

 رتاح الفؤاد لذكركم .... كيضيع مِب عند ذاؾ ٘بلدمفهناؾ ي
 كأقوؿ ما قاؿ الذم قد شاقو .... تذكار منزلو كعيش أرغد

 قسمان بوجهك حلفة مربكرة .... لوال رجائي طيفكم ٓب أرقد
 إ٘ب كإف طاؿ ا٤بزار على النول .... باؽ على عهدم كحسن توددم

 [415]ؽ/
 من ميثاقنا ا٤بتأكد فعساكم ترعوف حقان سابقان .... قد مر

 يا صاح عد عن ا٢بساف كأىلها .... كاطو ا٤بقاؿ ّٔا كذكر ا٤بعهد
 كانشر مقالك مادحان مؤب الورل .... كاذكر ثناه ٗبلئ فيك كغرد
 إف راعِب دىر كضقت لصرفو .... كتعاكرت ٫بوم ٮبـو تعتدم
 أعددت صربان أر٘بي ُب غبو .... فرحان بو صدرم عقيب ا٤بورد

 م ُب اإللو كعطفو .... ا٤بؤب أناؿ ّٔا قصارل مقصدمىذا رجا
 القاسم ا٤بنصور من صعدت بو .... عزماتو فوؽ السما كالفرقد



 ترب ا٤بعإب من غدا ُب عصره .... بْب الورل كالكوكب ا٤بتوقد
 جم النواؿ فكل راج فضلو .... ناؿ ا٤بُب من مغور أك منجد

 ن من غريب السؤددمن ٓب يزؿ يسمو بصاّب فعلو .... حٌب ٛبك
 حلف التقى ٕبر الندل سم العدا .... بل ابن ٔبدهتا كرٙب ا٤بورد
 يا خّب مأموؿ إذا أملتو .... سيرب ٕب قسمي كينجح مقصدم

 طاؿ اغَبايب كالنواء أضر٘ب .... أمسي كأضحى حائران ال أىتدم
 فبحق من فتق ا٥بدل كمن بُب .... سقفان كٓب احتج لنصب األعمد

 األفق كم من آية .... غراء دامغة ٥باـ ا٤بلحدكأباف بْب 
 كأرل بديعان من عجائب صنعو .... كأساؿ ماء من صميم ا١بلمد
 كا٣بمسة األشياخ من أ٠بائهم .... كلمات آدـ إذ بفضلهم ىدم

 إال ٠بحت بزكرة ىي مطليب .... ُب فرد شهر أك كعشر ترددم
 ِب ال أعتدمكاضرب لعودم موعدان ال يعتدم .... فإذا ضربت فإن

 فالقلب يصدل كا٢بديد من النول .... ماذاؾ ٕب ٯبلي الفؤاد إذا صدم
 كاسلم كدـ ُب خفض عيش طيب .... كبلوغ آماؿ كملك أتلد

 ٍب الصبلة على النيب كآلو .... ماالح برؽ ُب البهيم األسود
 

 ك٤با كقف عليها اإلماـ عليو السبلـ أمر بعض حضرتو با١بواب عليها فقاؿ:
 ا٤بعاىد كالطلوؿ ا٥بمد .... يشفي فؤاد النازح ا٤بستبعدذكر 

 كيهيج التذكار منو مهجة .... ما إف تزاؿ ٙبن ٫بو ا٤بعهد
 كإذا رأل برؽ ا٢بمى متبسمان .... يبكي بكاء ا٢بائر ا٤بتبلد

 [ كإذا تذكر ُب الديار خرائدان .... من كل ىيفاء كالقضيب األملد416]ؽ/



 .... كيصّب مثل ا٥بائم ا٤بَبددٓب يبق منو بقية من عقلو 
 شوقان إٔب ساجي اللحاظ كقربو .... كإٔب مغازلة الغزاؿ األغيد

 إف التذكر فتنة ألكٕب النهى .... يدع من األشياء ما ٓب ٰبمد
 يا صاح عد عن ا٢بساف فإ٭با .... كصل ا٢بساف كوصل طيف ٗبنجد

 دع ذا كقل يا راكبان عد يب .... كجنأّا جناب ا٤بقعد
 كانزؿ على العلم ا٥بماـ ا٤بنتقى .... ٰبٓب الغمطمط ُب العلـو ا٤بزبد

 كاقر السبلـ عليو ٜبة قل لو .... كاَب نظامك مثل عقد العسجد
 ففضضتو كلثمتو كقرأتو .... فإذا ٠بوط آلٕب كزبرجد

 كعرفت فيو ما شرحت من ا٥بول .... كالعذر ٫بو األىل قدر ا٤بوعد
 .... لكن رضاء اهلل أعظم مقصدتاهلل إف رضاؾ عندم بغية 

 فإذا اعتذرت كأنت أكرب قدكة .... كل بفعلك ُب ا٤براتب يقتدم
 كإذا اعتذرت كأنت خّب مرابط .... فمن الرجاء ٢بسم داء ا٤بعتدم

 فاصرب لعل من ا٤بهيمن غارة .... يطفي ّٔا نار العدك ا٤بفسد
 كيبيد أرباب الضبلؿ بنقمة .... منو معجلة لكل معربد

 كارثان علم النيب ٧بمد .... اصرب كصرب ا٥بامشي ٧بمد يا
 ككصرب أبناء النيب ا٤بصطفى .... فلكم تغرب منهم من سيد
 تركوا ا٤بنازؿ كالبنْب كنابذكا .... أىل الضبلؿ ٕبد كل مهند

 فحوكا من الذكر ا١بميل ٧بامدان .... فاقت على تعداد كل معدد
 قد نابذكا من ملحدكألنت منا إف شيعتنا ىم .... منا فكم 

 بسيوفهم كرماحهم كبألسن .... بالقوؿ مشجية قلوب ا٢بسد
 فغدان ترافق أٞبدان خّب الورل .... كىو الشفيع غدان لكل موحد



 كتفوز من حوض النيب ٗبشرب .... صاؼو لذيذ الطعم عذب ا٤بورد
 كتزكج ا٢بور ا٢بساف ٗبقعد .... عند ا٤بهيمن يالو من مقعد

 كمنها قولو:
 يك شيخ ماجد متفضل .... ينسيك كل فٌب كرٙب ا٤بولدكلد

 [ذاؾ ابن داكد ٧بمد مالو .... من مشبو ُب فرعو كاحملتد417]ؽ/
 هلل در ٧بمد كقبيلو .... أىل ا٤بكاـر كالفخار األتلد

 ]حرب مرقص[
كُب أياـ حركب مرقص كصل ا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض رٞبو اهلل تعأب إٔب غرباف 

٤بشرؽ بقـو ليسوا بالكثّب، ٍب حشد غرباف حٌب صار معو ٫بو ستمائة نفر، من جهات ا
كتقدـ إٔب كادم الثاجة ما بْب مرتبة ا٤بوسم كا٤بقعد، ككاف ُب أعلى الوادم رتبة من العجم 

ُب موضع يسمى العربين فجعل عليهم من حاصرىم، كجعل أعبله كمينان، ٍب تقدـ آخر 
اس، فخرج الَبؾ من السودة كٞبلوا على آّاىدين هنار حٌب قرب من ا١ببوب أكؿ الن

فرموىم ٗبا ُب بنادقهم فأصابوا ٝباعة، ٍب اهنزموا ٥بم يعِب جنود ا٢بق فلما الٞبوىم ثار 
فيهم الكمْب األكؿ فرماىم كذلك كقتلوا ٝباعة، ٍب اهنزموا كثار الثالث فكاف كذلك، ٍب 

كجرحاىم، كاحتزكا منهم ٟبسة كثبلثْب عطف عليهم آّاىدكف فاستولوا على أكثر قتبلىم 
رأسان، ٍب عاد ا٢باج كقد أظفره اهلل ّٔذه ا٤بقتلة كعاد ا٤بشرؽ، ككانت ٩با اشتهر ذكرىا ألف 

 اهلل سبحانو نصر آّاىدين كٓب يقتل منهم أحد.

نعم، كبقيت ا٤براتب متقابلة كىذا تعداىا من ظفّب حجة إٔب جانب ا٣بشب من ٨باليف، 
كإليو رتب ٙبفظ ٥بم الطرقات، ٍب )نيسا( من أسفل بِب شاكر كذلك، ٍب  أك٥با الظفّب

ٝبيمة سنجدا كظليمة، ٍب خرب شظب ُب عتاد كبداد كالعمشة، ٍب ا٤بوسم من بِب موىب 
كإليو رتب ٙبفظ أطرافو، ٍب مرقص ا٤بقعد كا٢بمراء، كإليهما رتب صغّبة ٙبفظ الطريق 



سائل كالصابة، كحصن قنصاف كنعماف كالواكفة كاألطراؼ، ٍب غريب غرباف كُب ا٤بواجل ك 
كالقصبة، ٍب ُب بِب مالك من بِب صرٙب، كأعإب كادعة كقيهمة كالعفّبة، ٍب بِب قيس، ٍب 

الدحضة من مرىبة كبتاف من بِب جرب كقاع الشمس، كجانب الصيد ثبلث مراتب أك أربع، 
إليو من ببلد خشب الزيادم، ٍب بيت القدٲبي كاحملم من الصيد أيضان، ٍب بِب األعور كما 

كيقابل ىذه ا٤براتب من العجم ُب حجة جبل عمرك كماذف كا٤بصنعة كما إليها، كمن ببلد 
عفار قيداف كصربة كعزاف، كُب ببلد قدـ كبِب حيش األعراـ كُب شظب السودة، كُب ا١ببل 

ببلد  الظهراكين كالظبلعة كذبيل كشعر، كسيد األقرح كرتب صغار كذلك كُب العرضي من
ا٤بيقاع رتب، كُب غشم الفصّبة كما إليها من ٟبر مقدمات كرتب، ٍب كذلك إٔب مقابل ما 

 [ الفريقْب ُب ىزٲبة اآلخر حٌب فتح اهلل بالصلح.418تقدـ كٓب يطمع أحد ]ؽ/

 ]سبب الصلح[
كسببو أنو قد تقدـ أف جعفر باشا عاد لواليتو كقتل عبد اهلل شليب ككثّبان من العرب كالعجم 

واالتو، فعزلو سلطاف الرـك ٗبحمد باشا أرسلو من مصر كما سيأٌب قريبان إف شاء اهلل ٤ب
تعأب، فلما صح لو ذلك كقد نشب خواصو مثل األمّب حيدر ُب الظواىر كاألمّب صفر 

كمن إليو ُب صعدة كٮبا ُب ٝبلة ٩باليكو كخاصتو، كخاؼ أف يسّب كالفتنة ُب أثره مثل ما 
ستخراج أصحابو إال كقد كصل الباشا ٧بمد فيطلب منو ا٢بساب تقدـ كال يتمكن من ا

كخزانة يَبكها للعسكر كيطالبو ٗباؿ إبراىيم باشا كعبد اهلل شليب، فطلب أىل ا٤بشورة من 
أصحابو فأشار عليو بعضهم أنو يفتح لو ا٣بطاب ابن اإلماـ يعِب سيدم ا٢بسن بن اإلماـ 

ب إٔب أبيك يصلح بيننا كبينو كأنو كاصل باشا من عليهما السبلـ فطلبو إليو، كقاؿ لو: تكت
األبواب متوليان فإف ٰبصل الصلح كٱبرج األمّب صفر من صعدة سا٤بان أبقيناؾ ُب اليمن 

ككذا، كإف ٯبرم كالعياذ باهلل فيو شيء أك ٲبنع أبوؾ من إخراجو ٞبلناؾ معنا إٔب الرـك أك  
نفران كاحدان كاإلماـ ليس ُب يدم كحيث كما قاؿ، فاعتذره رضواف اهلل عليو بأ٘ب ُب يدؾ 

قد رأيتم فافعل ما تركف، ك٤با عاد مكانو كتب إٔب اإلماـ عليو السبلـ كما أخرب٘ب الفقيو 



العدؿ آّاىد عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي رٞبو اهلل أياـ إقامتنا معو ُب مرتبة ا٢بمراء 
كُب يده كرقة يقلبها، فقاؿ: تقرأ ىذا يا من مرقص، قاؿ: إنو دخل إٔب اإلماـ عليو السبلـ 

 فقيو ٰبٓب ك٘بيب عليها كإذا ىي شعر أنشدناه، كرأيناه ُب يد غّبه أيضان كىو قولو:
 موالم إف الصلح أعذب موردان .... فاسلك لو سببلن سويان أجردا

 أرسل دالء ا٢بلم ُب صافيو كي .... يركم ظماه ا٤بسلمْب عن الصدا
 و ما٫بان .... كالرفق ٲبنح كالسماحة مرقداكاجعل رفيق القسط في

 أقتابو ٞبى ا٢بركب كزفرىا .... ُب ساحة اإلسبلـ كيما يربدا
 أٟبد بو ناران يرؼ شرارىا .... فَبل ا١بماجم شفعان ال فردا

 أغمر بو سهل الببلد كحزهنا .... اسكن بو فتنان تذيب ا١بلمدا
 نيا كُب يـو النداأغمض على قذل العيوف لصاّب .... ٘بزاه ُب الد

 شاكر ذكم األحبلـ كاصغ إليهم .... ما تعدمن إذا تشاكر مرشدا
 [ فالصلح فيو لؤلناـ صبلحو .... كا٢برب أكىن ذا األناـ كأفسدا419]ؽ/

 كم من أسّب ُب ا٢بديد مكبل .... كلكم قتيل ُب الَباب موسدا
 فلقد غدا كاهلل نسأؿ ٝبعو .... متهدمان كمشردان كمبددا

 عداؾ اللـو يا ابن ٧بمد .... با٤بسلمْب كعطفة كتوددا رفقان 
 ىذا عصا اإلسبلـ فاجرب شقها .... ٔببائر اإلصبلح كيما ٙبمدا

 سكن رحى ا٢برب كاغنم كقتو .... يظفرؾ شدان با٤براد مقيدا
 كاعمل بقوؿ النصح فيما قلتو .... كاعرض عن العذاؿ تغد مسعدا

 لكرماء ُب أسواحو لَبدداكاستكـر ا٤بؤب الوزير فإف .... ل
 كلو جناب ال لضعف مسهل .... للمستكْب إذا ابتدل منو الندا

 كلو جناب ال يراـ صعوده .... صعب القياد ٤بن أتاه ٘بلدا
 كترل لو الصعب الشركد مذلبلن .... كلو عوإب الشهب خرت سجدا



 اختاره السلطاف من أقيالو .... ٲبنان لذم ٲبن ٲبن فيجتدا
 للوزارة فيهم .... فبزين ملبسها تأزر كارتدا كرآه أىبلن 

 فبُب لو ٦بدان رفيعان ٠بكو .... يعلو بو زلفان يسامي الفرقدا

 كبو غدت ٚبتاؿ ُب أفق العلى .... ك٥با دنت عتق السعادة أعبدا
 فهو ا١بدير بأف يراعي ذمة .... لكم يراىا عن كصيو أٞبدا

 كٗب كتبلداكٗبثلو أغضى ٕبسن عنكم .... صفحان ٢بلم ال
 فاللْب عن عز يريك تكرمان .... كالصفح عن حلم يزين السؤددا
 إ٘ب ٧بضتك خّب شور ناصحان .... فاجعلو سربكتان يريك ا٤بهتدا

 كتلقو عِب بوجوو مبشر .... ال ترددنو أك يصّب مفندا
 ال ٙبقرف رأيان تراه عاليان .... شرؼ اإلصابة إذ غدت كمصفدا

 وه .... ٯبرم لو نظر يبْب ا٤بعمدافلكم منيع قد تقاصر خط
 كلكم طريق ُب الوساع مرحل .... يغدك عن الوضاح أعمى أبلدا
 كاسلم كدـ ُب رغب عيش دائم .... ما داـ مر الدىر ٪بم أكبدا
 ُب رحب من ُب رياض كرامة .... ُب سور عز با٢بماية أكصدا

 
[ 420كال أعلم أنو ]ؽ/ قاؿ سيدنا ٰبٓب: فأجبت عليها نيابة عن اإلماـ عليو السبلـ

بل ظننت أنو من أىل صنعاء ا٤بتوددين  -يعِب سيدم ا٢بسن رضواف اهلل عليو-القائل 
 إليهم، فكاف ا١بواب على كزف ذلك كعدد أبياهتا كىو قولو:

 يا ما٫بان ٧بض النصيحة مرشدان .... إف ا٥بدل عندم ٤بن يبغي ا٥بدل
 كبنورعدٕب يقتدل كا٢بلم ٫بن ٪باره نركم ّٔا .... ظامي ا٢بشا

 ٫بمي ٞبى األسبلـ إف يسطى بو .... كنذكد كل ا٤بسلمْب عن الردل
 كالسلم إف يدعوننا ٪بنح ٥با .... كالقوؿ ما قلنا كإف زعم العدا



 فبعدلنا يأكم الورل ُب ظلمو .... كّٔدينا يا ذا الرجاحة يهتدل
 كالرفق كاإلنصاؼ فهي ٠باتنا .... كخبلؿ كل ا٣بّب فينا كالندا

 كالدين ننظمو ك٫بكم سلكو .... كنذب عنو من يريد تبددا
 النقبل الدنيا كإف ىي أقبلت .... إف كاف ُب األخرل ٨ببلن مفسدا

 كلنا الوراث على أبينا ا٤بصطفى .... كمن الوصي كفضلنا لن ٯبحدا
 كبكرىنا ما كاف من سفك الدماء .... إال ٤بن ناكل شريعة أٞبدا

 .... كٟبود نار ا٢برب أحسن مقصدا كالصلح نرضاه بأية ٩بكن
 فإذا نظاع فإننا غوث الورل .... كنذيق من ٓب يهتدم عرؽ ا٤بدل

 ال نبتغي إال رضى الرٞبن ُب .... أفعالنا ُب االنتها كاإلبتدا
 كلنا على األعداء كم كرة .... تدع ا١بماجم شفعان ال فردا

 ؿ ا٤بداكمن ا٤بهيمن نستمد إعانة .... كلطائفان تأٌب كإف طا
 كأسّبنا كقتيلنا ُب راحة .... ال ير٘بي فرحان كىذا ا٣بردا

 ىذا كتاب اهلل ٰبكم بيننا .... إف كنت صدقت النيب ٧بمدا
 من ذا لو األمر ا٤بطاع كمن لو .... رب العباد موفقان كمسددا

 أك ما علمت أننا سفن النجا .... ك٤بن تعدل حكمنا فقد اعتدل
 اىة .... تبغي بذلك زلفة أف ٙبمدايا مادحان صنم الطغاة سف

 أطنبت كحيك ُب مدٰبك فاسقان .... علجان جعلت لك الكواكب سجدا
 أرضيت ٨بلوقان كتغضب خالقان .... كهتز عرش الرٞبن بغيان عامدا

 كإذا طغى الطاغي كعاش مهمبلن .... أتظن اهلل يَبكو سدل
 دلكزعمت قد أغضى كراع ذمة .... للمصطفى فينا كما إف اعت

 [421]ؽ/



 ىيهات ما راع ذماـ ٧بمد .... أكبل كال كف اللساف كال اليدا
 كلوال سوار منا ك٠بر رماحنا .... صرًب ٝباجم للعدا كسواعدا

 هنلت من األعداء ٪بيعان قانيان .... كتعل من دـ تصّب معاندا
 أك ما علمت كقائعان كمواطنان .... خرت ّٔا األذقاف ليس تعبدا

 رغاـ معفران .... كأسّب أنكاؿ كذاؾ مصفداىذا تراه ُب ال
 اسأؿ عن الزىراء ككقعة سامك .... كبسفح أسناؼ بقاع أجردا

 كأتوا إٔب عرك ليقضي ٫ببهم .... كالواعدين فلم ٱبونوا ا٤بوعدا
 كعقيبو كادم الذكاىب أصبحوا .... صرعان تراىم مثل زرع أحصدا

 شى فيو الردلكبغارب غربت ٪بـو سعودىم .... كالفياشي لقد ف
 إف يقبلوا صلحان فإ٘ب قابل .... أك ٰبجموف فما عدا ٩با بدا

 
ٍب حصلت ا٤بكاتبة ّٔذا الصلح سران فما عرؼ الناس إال كسيدنا العبلمة ٝباؿ الدين عامر 
بن ٧بمد الذمارم رٞبة اهلل عليو قد تقدـ إٔب صنعاء لعقد الصلح كٙبليف الباشا جعفر، 

سنة لئلماـ عليو السبلـ حيث استقرت راياتو ُب الببلد  فلما كصل صنعاء كعقد صلح
حسبما تقدـ، فدخل ُب ذلك ببلد صعدة كببلد ا٢بيمة كحضور إٔب رأس عصر أعلى 

ـ[ إٔب 1616صنعاء، ككاف عقد الصلح من شهر رجب سنة ٟبس كعشرين كألف ]يوليو 
من ـ[، كأرسل اإلماـ عليو السبلـ 1617رجب سنة ست كعشرين كألف ]أغسطس 

خرج مع األمّب صفر، كجعل الباشا كالية صعدة إٔب األمّب صبلح بن أٞبد بن ا٢بسْب 
ا٤بؤيدم إذ ىو من أمرائهم، كجعلوا معو العسكر الذين ُب صعدة كىم قريب من األلف 
النفر ك٫بو مائٍب فارس، ك٤با خرج األمّب صفر إٔب صنعاء كقد جعل على ٝبيع ٧باطهم 

م كىو من عظمائهم كملوكهم كاستخرج كزيره حيدر ككصل األمّب ٧بمد ا٤بعركؼ ٖبمخ
 متسلم من قبل ٧بمد باشا كتسلم صنعاء كعـز جعفر ا٤بذكور.



 قاؿ موالنا ا٢بسن رٞبة اهلل عليو: كما كدت أصدؽ أنو يَبكِب ُب اليمن إذا ٓب يقتلِب.
ه كٝباعة من )كأخرب٘ب الفقيو العآب الفاضل ٝباؿ الدين علي بن جابر ا٥ببل أطاؿ اهلل بقا

إخوانو قرابة سيدنا العبلمة سعيد بن صبلح ا٥ببل أنو كاف ُب شهارة احملركسة باهلل أياـ عـز 
جعفر باشا كانعقاد ىذا الصلح كسيدنا عامر رٞبو اهلل كما كصل من صنعاء أنو بلغ اإلماـ 

،422عليو السبلـ أف الباشا عـز على ٞبل موالنا ]ؽ/ كأنو  [ ا٢بسن رٞبو اهلل إٔب الرـك
نقض ما أعطاه من العهد فيو، فقلق اإلماـ عليو السبلـ كحصل معو ماال يقادر قدره من 
الشجن، ٍب طلبو مع سيدنا القاضي عامر رٞبة اهلل عليهما، كقاؿ ٥بما: يعـز أحدكما ُب 

ىذه الساعة إٔب ببلد خوالف على أنو طائف على أكالده ك٘بدكف من خوالف من فيو كصفة 
ىذا القشعمي من الشارؽ من صفة ا٣بلوس فيدخل قصر صنعاء كيدخل  القشعمي، ككاف

على ا٤بلوؾ إٔب أمكنتهم ٩با يطوؿ صفة أحكامو لذلك فإذا كجدًب من يدخل ٧بطتهم مع 
مسّبىم فلعلو يدخل على الولد حسن حفظو اهلل، فيحتملو ىو كقيده كٱبفيو ُب جهة 

ديد، فقاؿ حي سيدنا سعيد رٞبو اهلل ا٤بشارؽ، كقلب ىو كىم الرأم ُب ذلك مع القلق الش
أك قاال كبلٮبا: ثق باهلل كاستعذ باهلل من الوساكس الشيطانية كاستخر اهلل كما بدا لك من 
الرأم فمن الغد إف شاء اهلل، قاؿ: فقاؿ القاضي: فلما كاف آخر الليل أرسل إلينا فدخلنا 

ا، قاؿ: خرجتما من عندم كأنا عليو كإذا بو قد سكن ما بو كانطلق إلينا بوجهو مبشران لن
على تلك ا٢باؿ كعا١بت أ٘ب أناـ كأسَبكح رؤيا يفرج اهلل ّٔا ذلك فأخذتِب خفقة فرأيت 

 مبشران يفتح علي بشرل فمن اللهج ّٔا

أتكلم قبل ٛباـ كبلمو فاستيقظ مرتْب ٍب الثالثة استمكلت ما بشر٘ب بو من ٫بو قولو فقاؿ: 
( كقد ذكرت ما حكاه -السهو مِب-لك أك آية شبو ىذه ال ٚبف كال ٙبزف إنا منجوؾ كأى

سيدنا ٰبٓب بن صبلح رٞبو اهلل من اقتصار ا١بواب كال يظن أف القائل للشعر إال السيد 
٧بمد بن عبد اهلل ا٢بوثي الصائر مع العجم ُب صنعاء، ككاف فصيحان مقوالن أك مثلو ٩بن 

األصحاب كنسبوه إٔب ا٢بوثي، ك٤با عرؼ  ٰبسن ٤بلوؾ العجم دنياىم، قاؿ ك٤با أفرغتو تناقلو



األصحاب أنو من سيدم ا٢بسن تركوه كطرحوه، ككاف سيدنا رٞبو اهلل إذا ذكره كما فيو من 
ا١بفاء تغّب كحولق كثّبان، ككاف حي القاضي العبلمة ا٥بادم بن عبد اهلل بن أيب الرجاؿ 

يراسلونو بكل فائدة ٙبصل ُب  عإب ا٥بمة ٧بببان ُب الناس فكاف أصحاب اإلماـ عليو السبلـ
٦بلس اإلماـ عليو السبلـ فأرسلوا ىذه القصيدة كجوأّا كعلقها ُب ٦بموع لو، ك٤با حصل 

الصلح أمر بأف ٯبلد ُب صنعاء فوقف على القصيدتْب بعض فقهاء صنعاء فنقلها، كأكقف 
متوٕب موالنا ا٢بسن رٞبة اهلل عليهما ليتحفو كعرؼ ا١بواب على قصيدتو، كفهم أنو 

ا١بواب عليو القاضي ا٥بادم رٞبو اهلل ٤با كاف ُب كتابو، ككاف يتهمو قبل ما كاف من أمره 
[ رٞبو اهلل كاليتو عامة، كلو فيها أخبار 423لشيء كأنو أٮبل أمره مرارا،ن ككاف القاضي ]ؽ/

حسنة ظاىرة النفع للمسلمْب ككاف معظمان ُب الناس عامة كخاصة، فحصل معو لذلك 
الشديد حٌب ظهرت قصيدتو ا٥بمزية، كفيها ما يدؿ على عظم ما كقع ُب نفسو التأٓب 

 ككجهها إٔب كالده كإخوتو كىي ىذه:
 قل ىو ا٥بجر ثابت كا١بفا .... قد تؤب الوصاؿ ٍب ا٣بفاء

 خطر الوصل ال يراـ اطبلعان .... كاستبحت من القطاع ا٢بماء
 ى ىضباءكلما جرت أعلمان من قطاع .... انتدب ٕب من األس

 أصركفان مع اغَباب كسجن .... يا ٣بطب أعيت لو ا٣بطباء
 يا لدىر ٙبار فيو عقوؿ .... فاض كيسانو كغاض الوفاء

 ما رآ٘ب لذيذة قط إال .... كعليها من ا٥بمـو التواء
 ما لدىرم إٔب مضامي منادو .... كألىليو عن نداه انرباء

 ء كضاع اللواءفاغَبارم بدا األناـ سقاه .... ضاع فيو الوال
 كم تراءل لناظرم شخص صدؽ .... إف ذاؾ ا٣بياؿ فيو ىباء

 ال خليل تراه إال حليبل .... أك ٞبيمان يبوح منو ا٢بماء
 فعبلـ ا٤ببلـ عاذؿ دعِب .... أستطيب البكاء فمما السبلء



 أنت خلو عن الشجى كيف تلح .... من عراه عن ا٢ببيب شجاء
 ليلي كند عِب الغفاء يا خليلي علبل٘ب فإ٘ب .... طاؿ

 ليل باهلل أصدقِب جوابان .... أين صبح الوفاء كأين ذكاء
 فك قيد الصباح كالشمس منا .... أك تريد الفدا فمِب الفداء

 كي أصنام برؤيٍب كأراىم .... إذ ترل الوجوه فيو ا٢بياء
 كي أبث الوداد عن ذم كداد .... إف قوؿ العتاب فيو البقاء

 اصطفائي .... استتار ككطعم كدم قفاء ٓب يطب عندىم مذاؽ
 كم كذا ٕب من التعامي ذىاب .... برح السَب عنكم كا٣بفاء

 ٓب يكونوا من األشابيو أصبلن .... بل سراة كصفوة ٪بباء
 رؤكسان أعزة كرماء .... حلمان تكرمان علماء

 ما ٢بق لدل مصايب مصابا .... كرعاٌب ُب ٧ببسي عمياء
 [424]ؽ/

 التجمع فيكم .... فرجام باء كتاء كىاءٓب ترك٘ب لذا 

 أم كد كدادكم كخليلي .... منكم كاصل ككصلي راء
 جف كصلي ففاض دمعي عنو .... كانتفاسي ٥بجركم صعداء

 ناعم أنتم ترغب كمِب .... قد ٘بلى عن الوجوه الركاء
 كلكم ُب النعيم ركح كغدك .... كعلينا من السقاـ كساء

 ... فبحبسي ٱبرب األصفياءال تناسوا إذ خصصت ٕببس .
 تذكر كحدٌب كضيق مكا٘ب .... حيث تبلىا كالبنوف كاآلباء

 لبعيد حصوؿ ذكر ا٤بعُب .... من سباغ النعمة ا٣بضراء
 ما اشتكائي ٘برعان من خطوب .... فحنا٘ب كضعتها إلقاء

 بل عنائي مبلـز رفعٍب إذ .... كعلية البأساء كالضراء



 ... ككستهم ٧بالة غرباءأطعمتهم من ا٣بصاصة سقمان .
 ٥بم با٢بنْب ترجيع ٫بل .... تتداٗب لقسمو األرجاء

 فإٔب اهلل مفزعي كانتجاعي .... كإليو اللجاء كفيو الرجاء
 إف هلل بعد ذا العسر يسرين .... بذا لئللو كعد كفاء

 فمن الرٞبن الرحيم انتفاعي .... بإماـ دنت لو العلياء
 .... كاستطاب السمة كاأل٠باءطاب أصبلن فطاب فرعان كفخران 

 حجرة التنزيل كالسنة .... حبذا األمهات كاآلباء
 كم آلؿ الرسوؿ أنشرت علمان .... طمستها الرسـو كاألقواء
 فئلسرافيل ىدتك نفخ صور .... فيك ٙبقيقها ففيها انتشاء

 كلعزرائيل علمك قبض .... بدعان رىرىت ّٔا ا٢بمبلء
 .. كاغتشاىا ا٤بمات كاإلفناءفنعتها ا٥بواف يأمل خلدان ..

 ياؿ ٥با خطة نفاىا اىتماـ .... أرضها ُب السماء فأين السماء
 كيف يسطاع ُب نظاـ كنثر .... كصف فخر مناطو األنبياء

 يا إمامي ككالدم كاستنادم .... من بو ٕب على األناـ ازدىاء

 منك أصلى كفيك ذخرم كحصِب .... كاستضائي إذا دجى الظلماء
 ء أناتك ُب انتصاُب .... ُب سريع إجابتك كالعناءليس بطا

 [425]ؽ/
 كيف يكبو آلملي فيك زند .... كيصطلي األدنوف كالبعداء

 ما ليتِب من األقارب سقم .... كلسقمي ُب يديك الدكاء
 غّب أ٘ب تولعت يب جيوش .... كخطوب كىت ٥با األعضاء

 اءكأسي الضيم كالكآبة ساؽو .... كندٲبي السهاد كالربح
 ال تدعِب لدل ا٤بهانة نصان .... ٰبتويِب من ا١بهات الرماء



 فخبلصي إذا اعتنيت بسّب .... ليس تعييك لو ترل اآلراء
 من لفقرم كمن لكسرم كقطعي .... أنت كصلي حياريب كالعطاء

 شرح حإب إٔب ار٘باؾ منادم .... ٗبقاؿ تقولو الشعراء
  القلب داءىذه علٍب كأنت طبييب .... ليس ٱبفى عليك ُب

 كمن الفوز أف أبثك شكول .... ىي شكوام إليك كىي اقتضاء
 

ك٤با كصلت ىذه القصيدة أمر اإلماـ عليو السبلـ الفقيو العبلمة األديب ٝباؿ الدين علي 
 بن ٧بمد بن سبلمة عافاه اهلل با١بواب عليها فأجاب بقصيدة ٮبزية مثلها كىي قولو:

 كقد دجى الظلماء أرقتِب ٞبامة كرقاء .... إذ تغنت
 بكيت شجوىا كناحت ٕبزف .... فتداعي ٥با ا٥بول كالشجاء

 كتباكت ٞبائم الغور شجوان .... لبكاىا فهن فيو سواء
 ناكحتنا على اغَباب كبعد .... فأجبنا كىكذا األصفياء
 ٫بت بالشجو مثلها فَبا٘ب .... كل حْب كمقلٍب ىطبلء

 عربٌب ٞبراءغّب أ٘ب مدامعي ذات شجو .... كاشتياؽ ك 
 أنصفت أعيِب العداة بدمع .... ما حكتو غمامة كطفاء

 صار داء األشواؽ مِب دخيبلن .... كدخيل األشواؽ يا صاح داء
 أٛبُب من ا٢ببيب مزاران .... كلقاء تشفو الربحاء

 قد ثواه األسا زمانان طويبلن .... رب ثاك ٲبل منو الثواء
 طولو انقضاء ليت شعرم تشوقي كغرامي .... ىل لو بعد

 ىل ٤باذا شكوت من أٓب ا٥بجر .... كمن ظلمة النول ا٪ببلء
 يا خليلي رفقان بصب عميد .... ما كهذا األحباب كالرفقاء

 [426]ؽ/



 عد على من ٰبب كصلك عودان .... يتجلى عن القلوب الصداء
 أنعمن ٕب بزكرة ذات أنس .... فيها يستفاد منك الشفاء

 ع .... من زماف كالح منو جفاءال تطع إف دعاؾ للهجر دا 
 فصركؼ الزماف تدعو ّٔجر .... ما يراعي ّٔا لصب كفاء

 زاد شجوم نظم لو ا٢بسن طبعان .... كصفاتان لو السنا كالبهاء
 كاآلٕب بل كالدرارم كلكن .... قد ٘بلت ّٔن فيو السماء

 قط ما مثلو رأيت نظامان .... ككبلمان عنت لو البلغاء
 فَب ُب الصبح .... كقد جاده ىناؾ ا٢بياءمثل ركض الربيع ي

 فهو أزىاره تألق ألوانا .... كأفنانو عليها ركاء
 نظم من أكمل احملامد ٝبعان .... كٙبلت بفخره العلياء

 شرؼ الدين كاألناـ كذم الفضل .... كمن أشرقت بو الدنياء
 كغدا الدين كىو يزىي اختياالن .... كابتهاجان هتزه خيبلء

 غدا لو عقد در .... يتحلى بو فراؽ السناءضاحكان مذ 
 من لو ُب األناـ فضل جليل .... كفخار تغار منو ذكاء

 طاب فرعان كطاب أصبلن كأضحى .... كلو الفخر ُب الوراء كالعبلء
 ٞبد الناس منو كل السجايا .... فلو ا٤بدح فيهم كالثناء

 يشتكي فيو من نوائب دىر .... كصركؼ أعيت لو األدكاء
 سليل اإلماـ حركت شجوان .... كشجونان ذابت لو األعضاءيا 

 كأذبت القلوب طران بنظم .... ما حكتو مدامة صهباء
 كأفضت العيوف دمعان غزيران .... ما حكتو األمطار كاألنواء

 مثل ىذا يكوف ليس كل مقاؿ .... يسلب النـو منو كاإلغفاء
 فدعِب كل مهجة منو حزف .... كعناء ككربة كضناء



 ألصناؾ منو ىم عسّب .... كعتيدؾ كما ىم األصناءك 
 ال تراىم ينسوف من بره الدىر .... عيانان كىم لو شهداء

 ما يزالوف ينبذكف دموعان .... تتباكي لقطره الصحراء
 كل حْب ٥بم عليك التهاؼ .... كالتفات كحسرة كجواء

 [427]ؽ/
 يها رداءكيف من ينسوف من ىو الشمس شأنان .... كىي الشمس ما عل

 كيف ينسوف من غدا ٰبب سجن .... مثل بدر ألوت بو الوطفاء
 أم يـو غديت فيو أسّبان .... ما حكى مثلو لنا ببلء

 أنت يا جامع احملامد كالفخر .... ٥بم مفخر ٠با كارتقاء
 فإذا جاكزكا إليك اقَبافان .... ٢بقوؽ فالصفح منو عطاء

 قد يفعل الكرماء أسبلن سَبؾ الكرٙب اغتفارا .... مثل ىذا
 أفَبضي بأف عتبك أشجى .... كل قلب كحل فيو عناء

 كيف من يومك الذم جل يومان .... كغدا لؤلناـ منو ببلء
 كترل الدين باكيان منو دمعان .... قد عراه أسى لو كذكاء

 ليت يا دىر لو فعلت ٝبيبلن .... ما غدا من لو ا٢بجا كالذكاء
 د حوتو دار ٥بم ٞبراءٙبت سجن ُب قصره أم سجن .... ق

 إف سجى الليل بات يلتاح شوقان .... كعرتو صبابة حراء

 أك بدا الصبح كاستباف ضياء .... قل من الرجاء كًب العزاء
 يا سليل اإلماـ بالفضل صربان .... لك ُب اهلل قبل كل رجاء

 فعساه ٰبل عقدان كثيقان .... كتزكؿ البأساء كالضراء
 ول .... كذاؾ النواؿ كاإلعطاءفهو ما نر٘بي كأبلغ ما هن

 كاعطفن عطفة تعود علينا .... تتداٗب لنا ّٔا األىواء



 فلكم نظرة لو بعد بؤس .... ٙبتها غارة لو شعواء
 يا كرٙب الفعاؿ يا خّب مرجو .... إليك انتجاعنا كاللجاء
 خلصن ليثها ا٤بقيد ُب السجن .... أمّبان تعنو لو األمراء

 ان .... فأعدىا كقد أتاىا العطاءكم كفوؼ ٛبد ٫بوؾ صفر 
 جعلوا ٫بوؾ الوسيلة حقان .... منهم األنبياء كاألكصياء

 ٍب آؿ أكاـر ك٪بـو .... طالعات كالبضعة الزىراء
 كحسْب كصنوه الرب أعِب .... من حواه مع النيب كساء

 ٍب زيد كآؿ زيد ٝبيعان .... فبهم قد تزحزح البأساء
 .. كمن ىو للمسلمْب الدراءكٗبؤب األناـ كالدؾ الرب ..

 [428]ؽ/
 من بو تنجلي ا٣بطوب كيكفى .... بدعاء الضراء كالؤلكاء

 من أرانا الرٞبن فيو صفات .... قد حكتها قدمان لنا األنبياء
 يربئ األكمو ا٤بريض كيشفى .... يبديو الضرير كاألعماء

 كم لو من فضائل ليس ٙبصى .... أبدان دائمان ٥با إحصاء
 عمة على أبد الدىر .... معافان ٘بلى بو الظلماءداـ ُب ن

 كعليو السبلـ ما الح برؽ .... كبكى عارض لو بكاء
 كعليك السبلـ مِب خصوصان .... ما أضا شارؽ كىبت صباء
 كنسيم سرل صباحان بركض .... جاده الصبح من غماـ حياء

 كفريد للدر ينظم سلكان .... زينتو الفريدة العصماء
 غشى رسوؿ .... اهلل ما افَب ضاحك كسناءكصبلة اآلؿ ت

 ككذا اآلؿ منو أ٪بم األرض .... كمنهم سفينة ك٪باء
 



ك٤با كصل سيدنا عامر رٞبة اهلل عليو صنعاء كما أخرب٘ب القاضي العبلمة صفي الدين أٞبد 
بن سعد الدين أطاؿ اهلل عمره ذكر الباشا ككزيره حيدر القاضي العبلمة سعد الدين رٞبو 

سأال القاضي عامر عنو كقد عرفاه مع دخولو صنعاء لعقد الصلح الكبّب، فقاؿ اهلل ك 
حيدر: يا قاضي حصل لنا من بعض ببلد العصيمات كسفياف كتب القاضي سعد الدين، 

ك٥با قضية أهنم ىربوىا من ا٥بجر ٤با دخلها العجم، ككانت بنظر سيدنا القاضي العبلمة 
ٞبو اهلل فوقع فيها قضية خفي علي تفصيلها، ٝباؿ الدين علي بن ا٢بسْب ا٤بسورم ر 

خبلصتها مصّبىا إٔب حيدر، ككاف فيها ٦بموع سّبة اإلماـ عليو السبلـ لسيدنا علي بن 
ا٢بسْب فقاؿ القاضي عامر: القاضي سعد الدين يطلب منكم إرجاع كتبو ككذا، قاؿ: 

رفونو كالكراريس الٍب من كاغتنم القوؿ فأعادكىا ُب ا٢باؿ ٓب يفت منها إال شيء يسّب ٩با يع
سّبة اإلماـ عليو السبلـ كأرسلها سيدنا عامر إٔب السودة، ٍب سارعت ٥با كسلمها اهلل كلو 

 ا٢بمد كثّبان.

 ]مشاكرات بشأف إخراج ا٢بسن بن اإلهماـ من السجن[
كأخرب٘ب موالنا أٞبد بن أمّب ا٤بؤمنْب أطاؿ اهلل بقاه أف سيدنا العبلمة عامر بن ٧بمد رٞبو 

اهلل لقي حيدر باشا ككاف ُب تلك ا٤بدة ٩بلوكان ككزيران ١بعفر باشا كخاض معو ُب إطبلؽ 
موالنا ا٢بسن رٞبو اهلل كقرب كثّبان كقاؿ افعل ما قدرت عليو عند الباشا، كلكن أقدـ إليو 

[ أطبخ إف شاء اهلل 429أنت كافتح عليو حٌب أقدـ، ككاف إذ ذاؾ ُب الصرارة كأنا ]ؽ/
ك رأيان مع االجتماع بالباشا ٍب قاؿ: التمس ٕب من اإلماـ ىيكبلن أتربؾ بو، تعأب ُب ذل

فعرؼ القاضي اإلماـ عليو السبلـ فلم ير ىذا ٤بثلو القراف، فأرسل لو ٗبسبحة مرجاف ٜبينة 
كقاؿ القاضي: ىذه مسبحة اإلماـ فكاف ٥با ٧بلة عنده، ٍب إف القاضي عرؼ الباشا كبسط 

كصل حيدر عا١بو فقاؿ: ىذا األمر ال أفعلو إال برأم السلطاف  القوؿ فقرب كبعد، ك٤با
فإ٘ب كتبت بو أك كما قاؿ، ككاف القاضي قد اسَبكح التماـ فبكى عند الباشا فتوسط 

حيدر كقاؿ: يَبؾ اإلماـ حضور للسلطنة كيفعلوا صورة ٙبسن فيها العذر للباشا ُب إطبلقو 



مشرّٔا منو كأنو ٓب يتمكن من الصلح عليو  كىو أهنم يهولوا ٗبضرة حضور على صنعاء كأف
إال بإطبلؽ ابن اإلماـ، كيكتب سجبلن كشهادة العلماء ُب صنعاء كعظماء العجم كالعرب 

كٱبرجوه كأٛبوا على ذلك، ككصل القاضي إٔب اإلماـ عليو السبلـ كأخربه فطلب العلماء 
و السبلـ قاؿ: ال كأىل الفضل من خواصو فكلهم اسَبجح ذلك فلما ٠بعهم اإلماـ علي

يرا٘ب اهلل تعأب أخونو ُب ببلده كعباده ٍب ذكر كم ُب ىذه الببلد ا٤بذكورة من نفوس كقاؿ: 
 أبيعها بنفس كاحدة، ٍب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو

كسلم: ))لعن اهلل إمامان يتجر ُب رعيتو(( أك ما معناه، فبكى القاضي أيضان، كقد قاؿ اإلماـ 
لسبلـ: أنا مستودع كلدم من ىو أقدر على خبلصو أك كما قاؿ، ككاف قد رضي عليو ا

مشائخ حضور كا٢بيمة بذلك، كحيث قد ذكر مسّب الباشا جعفر فلنعد إٔب طرؼ من 
أخبار أسر موالنا ا٢بسن رٞبو اهلل كمقدمات ما يسر اهلل من خبلصو ٩با أخرب٘ب بو سبلـ 

ختصار إف شاء اهلل تعأب، قاؿ رٞبو اهلل: كنت ُب اهلل عليو مراران، فلنذكره على جهة اال
حبور ُب الصلح الكبّب كبنظرم ببلد عذر كظليمة كٝبهور عسكر اإلماـ عليو السبلـ ككاف 

حي الفقيو بدر الدين ٧بمد بن سعيد النمة كاتب العسكر فكاف كثّبان ما يشكونو إٔب 
كعلينا، ٍب إف بعض ظليمة كبعض  اإلماـ عليو السبلـ كقد يكتب اإلماـ عليو السبلـ عليو

عذر التمسوا خطوطان من اإلماـ عليو السبلـ أف يكونوا ما تعْب عليهم من ا٢بقوؽ كا٤بعاكف 
إٔب اإلماـ عليو السبلـ من غّب كاسطتنا، فكرب ذلك كخشيت تفرؽ العسكر كقصور ا٢باؿ 

ـ ككتبت معو عن حفظهم مع قوة العدك فأرسلت الفقيو ا٤بذكور إٔب اإلماـ عليو السبل
بكتاب ٞبلِب عليو عظم ا٤بوقع، كخبلصتو إٲباف إف ٓب تعن على حفظ العسكر ألتركن 

 ا٤بكاف، كأصل إليك أفر أك أ١بأ إٔب ىجرة حوث كال ألتفت إٔب غّب العلم.

[ بن سعيد أنو كصل إٔب اإلماـ عليو السبلـ كىو ُب ا٤بداف 430فأخرب٘ب الفقيو ٧بمد ]ؽ/
تو ُب نصف هنار كما عنده إال من ٰبتاج إليو، فلما رآ٘ب قاؿ: رأيتو من األىنـو قاؿ: كصل

متغّبان، ٍب أغلق علي الباب كسالت دموعو ككاف عليو السبلـ مهيبان فظننت أف ُب نفسو 



علي من شكول العسكر فأردت أعتذر، كإذا األمر خبلؼ ذلك بل قاؿ كالدمع على 
 خّب كعافية قراءتو ُب كذا كحالو كذا، خده: كيف الولد ا٢بسن حفظو اهلل؟ فقلت لو: ُب

فقاؿ: اهلل خّب حافظان كىو أرحم الراٞبْب، ٍب أجاب عن كتايب كفعل ما طلبتو من تقرير 
قواعد الببلد كالعسكر، كقاؿ ُب ا١بواب: أكثر يا كلدم من اإلستغفار كاجعل راتبك ال 

قرأتو حصل معي أف ذلك حوؿ كال قوة إال باهلل العظيم، ىذا اللفظ كمعناه، قاؿ: فلما 
بسبب أليٍب كأ٘ب أضجرتو عليو السبلـ فحصل معي ا٣بوؼ الشديد من ضجره كظننت 

التقصّب ُب حقو، فربدت بريدان كعرفتو كاستغفرت كقلت ٱبرب٘ب، فلم يزد٘ب على ا٤بقالة 
األكٔب فتوٮبت كعرفتو، فقاؿ: كذلك ٍب طلعنا للقاء العدك كفتح الببلد ككتبت إليو من بيت 
علماف فكاف ا١بواب كما تقدـ، ٍب كاف ما عرفت من تلك الفضيحة ُب العرة، ككاف كثّبان 

ما يذكرىا ُب ىذا االسم تواضعان كإال فلو أراد الفرار ٤با أسركه كما قاؿ اإلماـ ا٤بهدم 
 إبراىيم بن تاج الدين عليو السبلـ:

 فإف غلبت فما ىذا ٗببتدع .... فكم ّٔاليل غبلبوف قد غلبوا
 
 كما قاؿ ابن الركمي ُب اإلماـ ٰبٓب بن عمر الزيدم سبلـ اهلل عليو:ك 

 كدأب علي ُب ا٤بواطن قبلو .... أيب حسن كالغصن من حيث ٱبرج

ٍب صرنا إٔب صنعاء، ككاف األسر، كمشقتو أىوف عندم من دموع اإلماـ عليو السبلـ قاؿ 
لك كقلت: ىا أنا ُب ىذا رٞبو اهلل: ك٤با أذف ٕب بكتاب إٔب اإلماـ عليو السبلـ عن ذ

ا٤بوضع فما أشق منو أك كما قاؿ، قاؿ: فكاف ا١بواب على ٫بو األكؿ فحصل معي ألجل 
ذلك أعظم من األكؿ، ٍب كتبت إٔب إمامنا الصنو ٧بمد حفظو اهلل فقاؿ ذلك ألجل رؤيا 
 رآىا ٓب يستحسن إعبلمك ّٔا، ٍب إٔب الصنو ا٢بسْب فقاؿ: أنا ُب الظفّب كلكن قد سألت
الصنو ٧بمد فقاؿ: كذا فلما يسر اهلل ا٣بركج كما سيأٌب إف شاء اهلل سألت موالنا ٧بمد 

عليو السبلـ ُب ا٥بجر ُب أكؿ االتفاؽ بو، فقاؿ اإلماـ عليو السبلـ: أمرنا أف نكتم ا٢بقيقة 



٨بافة أف تعرفها فيحصل اليأس من الفرج كيقل الدعاء إٔب اهلل أك كما قاؿ، فقلت: كيف 
[ أنو ٲبشي 431فقاؿ: إنو رأل لصبيحة كصوؿ الفقيو ٧بمد بن سعيد النمة ]ؽ/ الرؤيا؟

ُب طريق ك٫بن بعده كاحدان بعد كاحد يعِب أكالده ٧بمد كعلي كا٢بسْب فلم يسمع للحسن 
بعده حسان فالتفت فإذا األرض قد اهنارت بو كصار ُب بئر قاؿ: فرآه اإلماـ عليو السبلـ 

ل كىو بْب ٨بالبو، فصاح اإلماـ عليو السبلـ با٤بسلمْب ٲبدكنو ُب البئر كقد عبله أسد ىائ
فلم يؤثركا فأمر بأف يكبس البئر بالَباب حٌب يرتفع األسد فيقاتلو عن كلده ففعل ا٤بسلموف 

 فلم يؤثركا، كاستيقظ كا٢باؿ ىذه فهذا الذم كتمو عنك. انتهى.

 ]أخبار ا٢بسن بن اإلماـ ُب سجنو[
ما تقدـ ُب أخبار أسره رضواف اهلل عليو، قاؿ: ٤با كصل  طرؼ من دخولو صنعاء حسب

عند جعفر باشا ٓب ينصفو ٗبا ٰبق ٤بثلو بل عبأ كأرسلو كأصحابو إٔب الدار ا٢بمراء، قاؿ: 
ففرقوا أصحايب عِب كجعلو٘ب ُب منزؿ منها يسمى حبلة منفردان كغفلوا مِب فصليت على 

رطبلن عجزت عن القياـ بو كإ٭با ٞبلِب كإياه ا٢بالة كقد جعلوا ُب رجلي قيد أربعة كٟبسْب 
عتاؿ من أىل القوة كتبلغت بشيء من رحّب السمسم ا٤بعصور منو السليط من يد صيب 

باب ا٤بكاف ٰبملو على رأسو ٗبا ال أدرم أين يريد، كبقيت ثبلثة أياـ، كجعلوا عندم تركيان 
ليغتالِب، قاؿ كإذا ىو نائم ال يعرؼ كلمة كاحدة بالعربية فكنت أخاؼ كأظن إ٭با أرسلوه 

ٓب يتحرؾ فعرفت أهنم أمنوه ٰبفظِب تأكيدان مع األبواب كالرسم كا٢برس، قاؿ فكنت بعدىا 
إذا رأيتو آنس إليو، فلما كاف اليـو الثالث استأذف ا٢باج أٞبد الوادم من الباشا بالوصوؿ 

يا سيدم ألك إٕب ككاف عندىم مقبوؿ القوؿ، قاؿ فوصلِب بعنب كفواكو كفراش كقاؿ 
حاجة أقضيها أك كماؿ قاؿ؟ فقلت: نعم أطلب منك ثبلثان ما قدرت عليو منهن فهذا 

كقت النفع، األكٔب: غّب ىذا القيد فقد كاد يهلكِب كال أستطيع معو الصبلة، الثانية: إف 
من أصحايب فضبلء سادة أحب أف يكونوا عندم آنس إليهم كيأنسوف إٕب، كالثالثة: أنو  

يد بعضهم من عبيد عبد الرحيم كبعضهم من عبيد ابن ا٤بعافا كلهم أحرار كاف معي عب



كإ٭با خدمو٘ب باإلحساف فبل يستعبدكف على أهنم ٩باليك، قاؿ فقاـ من حينو كقضى ىذه 
ا٢بوائج كلها كصلح ا٢باؿ كلو كأجرل علينا الكفاية من الطعاـ كا٤باء، كانقطع من عندم 

 ذلك ا٢برسي، قاؿ

دـ ُب خيل الباشا ٩بن قد خدمنا فكاف إذا رآ٘ب ُب طاقة ذلك ا٤بكاف ككاف ٍب سائس ٱب
سلم علي كيشّب إذا ٓب يكن عنده من ٱبافو ٗبا اتفق من ا٢بركب فكنت أجد إلشارتو لذة 

[ عليو السبلـ كما كاف من عدـ ا٤بواصل لنا، فلما  432ألنا ال نعرؼ حاؿ اإلماـ ]ؽ/
ضائر كعبلؼ رأيت لؤلمراء حركة إٔب عند كانت قضايا الشاـ كما تقدـ من عرك كا٢ب

الباشا فأشار ذلك الغبلـ ٗبا فهمت أهنا كقعة عظماء فيهم فكانت بشارة كال علم ٕب فما 
شعرنا إال كقد أخرجوا من كاف عندم من األصحاب كالسيد ا٢بسْب بن إبراىيم، كالسيد 

عيسى الشرُب  ا٥بادم بن جحاؼ، كالفقيو عثماف بن سليماف كالفقيو عبد ا٤بغِب بن
كضربوىم كعنفوا عليهم كأغلقوا علي أك قاؿ كزادكا قيدان، قاؿ كحصلت كحشة عظيمة 

كظننت الظنوف، كذلك أف الباشا أراد ا٤بكر كأف يقتلِب ٤با كقع ُب نفسو ٩بن قتل ُب جنده، 
قاؿ: ككاف ُب أصحابو رئاسة كشهامة ٕبيث أهنم كانوا خّبان منو فكرىوا لو قتل األسرل 

ن ال ذنب لو فبلزالوا بو حٌب برد، ٍب بقينا ليإب كأعادكا لنا أصحابنا كبقوا حٌب رأينا الذي
أعظم من األكٔب كذلك الغبلـ يشّب بأعظم، قاؿ ففعلوا معنا كمعهم أعظم من األكٔب ككاف 
ذلك العجمي الذم رأيتو أنست ألنو ال يتعقب كصولو غّب أف يفرش كيرقد كيغلق األبواب 

خفت كقلت ُب نفسي قد بدا ٥بم بادو، ٍب بلغنا أف الباشا ٤با صح لو قتلة غارب كإذا ٓب أره 
أثلة كقتل األزرقي كحجار كمن قتلهم اإلماـ عليو السبلـ من األسرل كقد ىولوا عند الباشا 

أف اإلماـ طرحهم ا٣بوار أحياء فلم يقبل مراجعة من أصحابو بل قاؿ: يفعل ىذه مع 
 ذا ٩با نعوذ باهلل منو، قاؿ:األسرل كأنا أفعل بولده ك

فدافعو أصحابو ك٠باىم من عبد الرٞبن شليب، كعثماف أفندم كإ٠باعيل آغا كا٣بزرجي 
الكاتب، فلما ٓب يقبل منهم أرسلوا إٔب ا٢باج أٞبد الوادم أف أدركنا، قاؿ فوصل فلما رآه 



م بو، كنقتل الباشا تنفس إليو، كشكى عليو من اإلماـ كمن قتل، كإنا قد عزمنا أف نقتد
كلده، كمن عندنا من أصحابو، ككاف أٞبد الوادم لو صناعة ُب ا٢بديث فتبسم إٔب الباشا، 
كقاؿ: يا سبحاف اهلل إف كاف قد فعل اإلماـ خطأ فتكن مثلو ٨بطئان أك كما قاؿ، كلكن قد 

قد بلغِب غّب ىذا قاؿ: كما ىو؟ فقاؿ: أخرب٘ب الثقة أف ىؤالء ا٤بذكورين ٤با صاركا إليو ك 
عرفت كم قتلوا من أصحابو طالبهم الورثة للمقتولْب فأمرىم إٔب حاكم الشريعة فقضى 

عليهم بالقصاص فإف اقتصوا منهم كأنت إذا أحد يسأؿ ىؤالء الذين عندؾ دمان أمرهتم إٔب 
الشريعة ككذا، كأحسن ا٤بدخل إٔب تدبّب ا٤بلعوف، قاؿ فوصل ذلك العجمي كقد أيست 

[ عورٌب، كأعددت فلقتْب 433ت أعددت لباسْب لئبل تبدك ]ؽ/بعد نصف الليل كقد كن
من ا٢بطب أقاتل ّٔما جهدم إذا قصد٘ب، فقاؿ حاؿ كصل تستأىل السبلمة، كسيأٌب إف 
شاء اهلل تفصيل خركجو من ا٢ببس كما يسر اهلل من األسباب كأبدلو من الرخاء بعد الشدة 

 كلو ا٢بمد على كل حاؿ.

 اإلماـ الٍب أقرت ُب الصلح[]ا٤بناطق ا٣باضعة لسيطرة 
كلنرجع إٔب ٛباـ عقد الصلح، ك٤با كصل ٧بمد باشا ُب سنة ٟبس كعشرين كألف 

ـ[ كاتب اإلماـ عليو السبلـ بتماـ السنة الٍب عقدىا جعفر باشا فقط كا٤براكز ُب 1616]
 مواضعها ُب ا٤بشرؽ كا٤بغرب كجهات القبلة ٔبهة صعدة.

طلب ٧بمد باشا جهات حضور ككعد بإطبلؽ موالنا قاؿ السيد أٞبد نفع اهلل بو: ك 
 ا٢بسن رٞبو اهلل كمن معو فلم ير ذلك اإلماـ عليو السبلـ كما تقدـ.

قلت: كرأيت لئلماـ عليو السبلـ مسودة ُب حدكد الببلد الٍب كقع عليها الصلح الذم 
سلمْب ذىب فيو جعفر باشا كىو صلح السنة، ىذا ما نشعر ٕباجتو إليو كأنو األنفع للم

كمن ألفاظو إٔب الباشا: أنتم أىل اإلحساف كالتفضل كا٤بطلوب من الببلد الظفّب كنيسا كما 
كراء ذلك من الشرؼ كغرباف كا٤بقعد، كا٤بوسم كالعجر كما كراء ذلك من الببلد الٍب ٫بن 

فيها كبِب زىّب كخارؼ ما خبل الكلبيْب كالبطنة من بِب جرب فبل سبيل لنا إليهم، كمن 



نطلبو ا٢بيمة كما إليها كمرىبة كبِب قيس كشاظب كخيواف، كمن ببلد صعدة الذم 
ا٢بدكد]غريب بِب غوير كآلة يعقوب كاألرقوؾ، كحطم فللو كما كراء ىذه ا٢بدكد[ من ببلد 

خوالف كرازح، ٍب ذكر ما بقي ٥بم من حوإب صعدة مع ٪براف كببلد سفياف كالطريق ٥بم، ٍب 
ألعظم أعظم أف يلحظ إٔب ىذه الببلد ا٢بقّبة كالوزير األكـر قاؿ عليو السبلـ: السلطاف ا

أكـر أف ]يشاح[ على ببلد أىلها يطلق اسم الفقر عليهم ألهنم يأكلوف ا١بشب كيلبسوف 
ا٣بشن ألف أكثر قوهتم الذرة، كُب كتاب فقو اللغة من يستمر على أكل الذرة يطلق عليهم 

 فو.اسم الفقر. كىو يطوؿ ٖبط يده الطاىرة كحرك 

قلت: كىذا التواضع ٥بذا الطاغية يدؿ على معرفتو للمصلحة للمسلمْب كتسكْب فورهتم 
بلْب الكبلـ أقل ضرران على ا٤بسلمْب من ٫بو ما تقدـ من ا٤ببلحم كاألياـ، فجزاه اهلل عن 

 اإلسبلـ أفضل ما جزل إماـ على مثل قيامو قاـ.

 ]فتح صعدة[
قد تقدـ أف األمّب صفر خرج منها ليلحق بالباشا جعفر كاستخلف األمّب صبلح بن أٞبد 

[غّب 434بن حسْب ا٤بؤيدم على الرتبة ا٤بأخوذة كىم ٫بو ألف نفر كمائٍب فارس من ]ؽ/
من خرج مع صفر فاتفق أف ىذا األمّب صبلح كاف لو خادـ غالب على أمره يسمى 

ن القبائل ماال ٰبملونو ال سيما مع أف ا١بباؿ من صبلح السقاء فطلب من حوؿ صعدة م
جهة خوالف كبِب ٝباعة إٔب اإلماـ عليو السبلـ ال شيء عليهم ٩با على سحار يعِب الذين 

ُب الصعيد منهم، كإال فإف الشيخ أٞبد بن علي بن كباس كبِب معاذ كاألرقوؾ ُب صلح 
خ علي بن سليماف بن ٧برب اإلماـ عليو السبلـ فأكغر صدركىم، ٍب إنو طلب من الشي

ككاف ناصحان للعجم، ككاف لو شوكة كرئاسة معتادة ثبلٜبائة حرؼ ٰبصلها ُب يـو كاحد، 
فعظم على الشيخ ا٤بذكور كأنف أف يطالبو مثل ىذا ا٣بادـ، كأف الشيخ أٞبد بن كباس 

سبلـ كغّبه ٩بن ىم دكنو ُب ناموس كنعمة كعدؿ ظاىر، فندـ على ٚبلفو عن اإلماـ عليو ال
غاية الندـ فاستمهل ُب تلك ا٤بطلب كخرج إٔب بلدة أيلة ٦برب، كأرسل بالعقائر إٔب ٝبيع 



قبائلو سحار كحلفاؤىم فمدكه برجاؿ ككااله كثّب من أىل صعدة، كأمدكه ٗباؿ، ٍب أرسل 
عقائر أيضان إٔب مشارؽ صعدة فأجابوه كقصدكا صعدة فحاصركىا حٌب منعوا منها ٝبيع 

دكا ا٤بصلى كا٤بقابر على ٫بو ما تقدـ ُب ا٤برة األكٔب كناشبوىم ا٢برب ليبلن ا٤بنافع، ٍب قص
كهناران كالزيادات إليهم من القبائل كمع ذلك يراسل ا٤بذكور إٔب اإلماـ عليو السبلـ فبل ٯبيبو 

بل ٲبنع أىل بلدتو كيتشدد عليو السادة، كقاؿ: دعوىم كبعضهم بعضان كاحتالوا بأف 
 ٫بو ما تقدـ ُب القضية األكٔب،دخلت ا٤بدينة على 

كاهنـز جنود الظلمة إٔب القصر كا٤بنصورة فحاصركىم أيضان حصاران شديدان كىم يراسلوف إٔب 
اإلماـ عليو السبلـ فبل ٯبيب عليهم إال ىذه رعيتكم الٍب ثارت عليكم، كاشتغل الباشا 

مد عناش من ٧بمد مع كصولو عنهم حٌب طاؿ عليهم ا٢بصار، فاتفق أف رجبلن يسمى ٧ب
أىل ا٢بقل بايع ٝباعة من أىل البسالة كاالجتهاد أف يفعل ثقبان ٙبت األرض طويبلن حٌب 

يفتحو من داخل ا٤بنصورة، كشاع ذلك فخاطب األمّب صبلح كمن معو كطلب الرفاقة على 
تسليم صعدة كيفتحوف لو الطريق إٔب صنعاء، ففعلوا كأخذكا سبلحان كثّبان، كبقيت صعدة 

لشيخ علي بن سليماف كالقبائل، كأظهر القبائل أف صعدة للشيخ علي بن ٧برب ُب يد ا
كقد تقسموهنا فكل حافة من حافاهتا استجارت بقبائل فراسلوا اإلماـ عليو السبلـ يرسل 

لقبضها فلم ٯببهم حٌب كملت السنة، كانقضت أياـ الصلح، كأمر السيد الكبّب مشس 
[ لقبضها كقبض ما حو٥با، 435اهلل تعأب ]ؽ/ الدين أٞبد بن ا٤بهدم ا٤بؤيدم رٞبو

فدخلها السيد مشس الدين كقد خالط أىلها القبائل كملكوا أمرىا كغّبكا قانوهنا، فعا١بهم 
السيد أٞبد عبلجان شديدان ككاف فيو رٞبو اهلل رئاسة ككـر أخبلؽ كسخاء، كساقها إٔب 

تعأب من نقض الصلح كما بعدىا اإلماـ عليو السبلـ كعظم نفعها كما سيأٌب إف شاء اهلل 
 من ا٢بوادث بعد الصلح ا٤بذكور.

 ]قضية مقتل القاضي حساـ الدين ا٥بادم[
استشهاد القاضي العبلمة حساـ الدين ا٥بادم بن عبد اهلل بن أيب الرجاؿ رٞبو اهلل، كصفة 



ليو ذلك أنو كاف إليو رٞبو اهلل ببلد حاشد كبكيل من حدكد كادعة إٔب حدكد ببلد هنم كع
حفظ ىذه الببلد كحركّٔا، فحصل من بعض الفضبلء أف قاؿ ُب حضرة اإلماـ عليو 

السبلـ أف بنظر فبلف ببلدان كثّبة كىو رٗبا يقصر ُب إمداد اإلماـ عليو السبلـ بشيء من 
٧باصليها ككذا، ٍب كثر ذكر مثل ذلك ككاف رٞبو اهلل يتأٓب من ذلك كثّبان، ككاف من أىل 

رع الشحيح ٕبيث أنو ال ٲبلك شيئان من العقارات كال عمر بيتو الذم خربو الزىد ا٣بفي كالو 
الَبؾ ُب ىجرة حيط ٞبراف كإ٭با سكنوه ُب بيت اإلماـ الشهيد أٞبد بن ا٢بسْب سبلـ اهلل 

عليو، كيؤثر غّبه ٗبا عنده مشهور السخاء، ككاف مع اشتغالو با١بهاد كالقضاء بْب الناس ال 
حٌب لقد عمر كثّبان منها، ككاف لو ُب ىذا الببلد ا٤بذكورة قوة  يربح عن عمارة ا٤بساجد

هنضة كىيبة ٕبيث أهنا صارت كا٥بجر، كلو رٞبو اهلل سياسة كحسن معرفة ألخبلؽ الناس 
كطباعهم، كلقد قدر على استخراج كتب الطاغوت الٍب تَبؾ مع رؤساء ببلد حاشد 

تقدـ، كعرؼ أهنم قد ظنوا فيو الظنوف ٤با كبكيل كغّبىا كأحرقها بالنار، ك٤با بلغو مثل ما 
يبلغهم من عطائو ألىل النفع من ىذه القبائل، ك٠بعتو رٞبو اهلل مراران يقوؿ لعيوف من ببلد 

خارؼ كبِب زىّب: مرادنا نزكر اإلماـ كيسّب معنا ا٤بشائخ كالعسكر من ٝبيع أىل ببلدنا 
تب النصف أك كذا، كليس كثّب على يعرؼ اإلماـ عليو السبلـ كاألصحاب أف علينا ُب ا٤برا

 أىل ىذه ا٤براتب أف يصّب إليهم من ببلدىم ما يقـو ّٔم ُب ا١بهاد أك كما

قاؿ، كأخذ يعلمهم بذلك لقصد أهنم يساعدكنو كأف ال يطلبوف من اإلماـ عليو السبلـ 
عطاء بل ٱبصهم على أهنم لو أعطاىم اإلماـ عليو السبلـ شيئان امتنعوا للتخفيف على 

إلماـ عليو السبلـ كلتكوف زيارة خالصة من الشوائب، فلما أبـر ذلك كأخذ ُب األىبة ا
عرؼ إٔب موالنا ٧بمد عليو السبلـ ككاف صديقان لو خالصان فرجح لو ذلك، ٍب توجو حٌب 

[ ٤بن معو غّب قصد اإلماـ 436كصل ببلد كادعة موضعان يسمى عصافر، كال لو كال ]ؽ/
يب من ٜبا٭بائة نفر، ككاف من قـو من العصيمات قد أفسدكا ُب عليو السبلـ ككاف معو قر 

طريق الفقع كغّبىا، فكتب موالنا ٧بمد عليو السبلـ إليو أنك تطلب كادعة ٝبيعان كتأخذ 



ىؤالء األشرار مع طريقكم فإهنم غّب خائفْب فما ىي إال مصلحة خالصة كبْب كادعة 
الليل، كتقدـ ّٔم األدالء حٌب أشرفوا  كالعصيمات خصومة كدخوؿ متقدمة فوصلوا إليو ُب

على مواضعهم كٓب يعرفها القاضي قبل ذلك، فركز رايتو ُب جبل أعلى من حوث كأمر 
بالغارة على الصرـك بعد صبلة الفجر، فأغاركا عليهم كىم متفرقوف ُب شعاب فتفرؽ 
لقاضي العسكر بتفرقهم حٌب قتلوا ُب الشعاب كأخذكىم كطمعوىم، كأغارت العصيمات كا

يضرب ا٤برفع لّبجع الغارة إليو كيكوف ردءان ٥بم، كقد خرج إليو من حوث السادة الفضبلء 
السيد أمّب الدين كالسيد ٧بمد بن علي بن عشيش، كالسيد ا٢بسن بن ٧بمد رضواف اهلل 
عليهم كقالوا لو: ادخل ا٥بجرة للغداء، فقاؿ: ال أبرح حٌب يعود العسكر إٔب ىذا ا٤بوضع 

لسادة عليو شجن أصبلن فاتفق أف غارت العصيمات قطعت ما بْب القاضي كليس مع ا
 كالعسكر من أصحابو، فجاءكا طريقان أخرل خرجوا منها إٔب جهة كادعة كال علم لو

ٖبركجهم فإ٭با ىو ُب انتظارىم، فتقدمت قبيلة منهم غارة يسموف ذك الفصل إليو رضواف 
م ساعة ٍب قتلوه كٜبانية ٩بن معهم كهنبوىم كعادكا اهلل عليو كٓب يكن عنده إال القليل فقاتله

جهاهتم، فبلغ السادة الفضبلء القضية فعادكا كقد ىلك رٞبو اهلل فاحتملوه إٔب ا٥بجرة 
 ككفنوه كصلوا عليو كدفنوه فيها رٞبة اهلل عليو.

ك٤با بلغ اإلماـ عليو السبلـ كقع معو األمر األعظم كعرؼ أنو لو يتفرغ ١بهاد العصيمات 
كال خصم لو غّبىم ألحوجهم إٔب أمر عظيم كخطب جسيم، فما كجد غّب اإلنكار ُب أنو 
ٓب يأمره بغزكىم كأظهر مثل ذلك كما كاف من السيد الفاضل القاسم بن جعفر كأخيو ذم 

الشرفْب ٧بمد بن جعفر سبلـ اهلل عليهما حيث قاال عمهما ا٢بسْب بن القاسم ٓب يقتل 
  يقوال ٮبا كشيعتهما: قتلو قـو ال يقدر ينقم بثأره منهم كذلك.رٞبة اهلل عليو، كذلك لئبل

قاؿ اإلماـ عليو السبلـ بلساف ا٢باؿ ال بلساف ا٤بقاؿ كمثل ىذه ال يطلق عليها اسم 
الكذب، ك٩با رثي بو القاضي رٞبو اهلل قوؿ كلد عمو القاضي األعلم مشس الدين أٞبد بن 

 علي بن أٞبد بن أيب الرجاؿ:



 كالسخاء كالرٞبا .... كأصبح الدين مثلومان كمنهدما أبكي مصابك
 [437]ؽ/

 فلؤلناـ كقد ذاقوا مرارتو .... ٰبق للعْب أف تبكي عليو دما
 يا حائزان كل معركؼ كمكرمة .... كمن على ىامة العلياء رسا قدما

 من للمساكْب كهف يـو مسغبة .... كمن ٥بم ذخرة إف أملقوا عدما
 ه .... كللمدارس نور زحزح الظلماكللمجالس تاج راؽ منظر 

 يا ملجئان لطريد عضو زمن .... كمن يعد لكشف ا٣بطب إف عظما
 كمن إذا أعيت األعبلـ مشكلة .... كجاش من فوقها طوفاهنا كطما

 قالوا ٝبيعان ٥بذا فيصل فطن .... أتوا عليها ٖباؼ أمرىا علما
 األمراف كالدٲباأما ا١بهاد فبل ٰبصى كقائعو .... فيو كمن ٰبصر 

 من بالصبلة كبالصوالت مشتهر .... يركم ّٔذين حد السيف كالقلما
 كذا الزماف فبل ٙبصى مصائبو .... جُب علينا كٓب ٰبفل بنا كرمى
 كما أصبنا خصومان ُب قضيتو .... بل تلك بلول أتتنا عمت األ٩با

 إف العصيمات أخلى اهلل أرضهم .... عن كل حي كال آتاىم النعما
 حوا مشيدان على اإلسبلـ كاعتمدكا .... قتل ا٥بماـ سليل القادة العلماد

 كإف يقولوا مقاالن يفخركف بو .... على األناـ ليزدادكا بو كرما
 بأف يقولوا شفينا غيضنا ٕبجا .... كما شفاه ركس قبلنا قدما
 آباؤنا استغرقوا األقراـ من قدـ .... كٓب يركا أحدان للثار منتقما

 ا مفزع بعد اإللو إٔب .... حاـ ٞبى الدين بل من شاده كٞبىقلنا لن
 ما يظفركف كملجأنا أبو حسن .... يبِب لنا ما دحاه الدىر كا٫بدما

 بقي لنا فهو نعم ا٤بستغاث بو .... سعدان ٤بن بعراه الذ كالتزما
 كالصرب خّب كقد قالت ا٢بكماء .... لكنو ٓب يفد ما قالت ا٢بكما



 ٤بؤمنْب مٌب .... يكوف ٩بن ٥بذا الدين قد ثلمامٌب النصيف أمّب ا
 كجرع النظيم أرحامان يبيت ٥با .... ٙبت الدجى ٫بيب ٘بلب األ٤با

 كللبنْب كلؤلطفاؿ نائحة .... ٰبسها من حوث آذانو الصمما
 كزادىم حسرة من فوؽ ما ّٔم .... بطؤ النصيف من العداء كا٣بصما

 رىفاتك كانقادت لك الزعماما أدرؾ الرـك بل طابت دماؤىم .... ٗب

 أتاؾ للسلم باقيهم ٧باذرة .... من أف ٰبل بنا ما حل بالقدما
 [438]ؽ/

 كٙبت أمرؾ أمبلؾ غطارفة .... من ىاشم يضربوف ا٥باـ كالقمما
 أبناؤؾ الصيد ا٢باموف ا٢بدكد كمن .... ٥بم إٔب الرتبة القصول ارتقى ك٭با

 ة كأكَب الفيء كالقسماككاحد إف هتيأ ُب سريتو .... أفُب العدا
 إذا رأيت لشمس الدين أرسلها .... شعثان كأسقاىم بالصاـر السقما
 ٯبرىا من نواحي الشاـ عادية .... فرساف صدؽ عليها أمره حكما

 شامية ٛبؤل األقطار ىيبتها .... ليوث حرب إذا ما شادكا ا٢بزما
 ماتأتيهم ٙبت أعبلـ كألوية .... ليبلن فيصبح ربع القـو منحس
 فذاؾ كاهلل ما صعب يقـو لو .... إال تيسر ما يرجوه كالتأما

 ٔبودة الرأم كالبأس الذم انصدعت .... منو ا١بباؿ إذا ما جيشو اصطدما
 حاشاؾ أف تكسب السرل حبلئلهم .... ٠بتان كأرحامنا األحزاف كالندما

 ىذا أكاف الوفاء إف كنت فاعلو .... فأنت ٩بن إذا اسَبعى رعى كٞبى
 ٓب يكن منك ُب سلم مناصفة .... فمن يرجى انتصاؼ حيث ال سلماإف 

 ٍب الصبلة على ا٤بختار ما خطرت .... عيس كما شن مزف ىاطل كٮبى

 ]أخبار النهضة الرابعة[
فصل: ُب ذكر النهضة الرابعة الٍب توُب فيها صلوات اهلل عليو، كذلك ُب شهر شعباف كأنو 



نو كاستعانو كٝبع عساكره ا٤بنصورة فكاف أكؿ ابتدائو ٤با أبـر الصلح توكل على اهلل سبحا
طمع ُب فتح ببلد شظب لقرّٔا، كقد تقدـ ذكر من فيها من أمراء العجم كا٤بواضع الٍب ىم 
فيها رتبان ٗبكاتبة الشيخ بدر الدين داكد بن قاسم القحيف رٞبو اهلل تعأب فإنو عاقد ٝباعة 

السبلـ ٝبهور عساكره لذلك مع السيد  من أىل جبل بِب حجاج، فأرسل اإلماـ عليو
الرئيس آّاىد علي بن ا٢بسن شرؼ الدين كالسيد آّاىد بدر الدين ٧بمد بن صاّب بن 
عبد اهلل الغربا٘ب، كالسيد العبلمة آّاىد ناصر بن ٧بمد صبح الغربا٘ب، ٍب القاضي مشس 

ؿ العآب ٰبٓب بن صبلح الدين أٞبد بن ٧بمد السلفي رٞبو اهلل، ككاف سيدنا الفقيو العد
الثبلئي رٞبو اهلل ُب ٝباعة من السادة كالفقهاء ُب ا٢بمراء كما تقدـ، فلما كصل السادة 
من عند اإلماـ إٔب كادم عصماف خاؼ الشيخ ٧بمد أف يعرؼ أىل ا١ببل فتقدموا رتبان 

 بلـز مواضع فتعذر الطلوع ا١ببل كما كقع، فرجح تقدـ سيدنا عماد الدين رٞبو اهلل
[ ألصحابو، كأصحاب الشيخ يلزموف موضعْب أحدٮبا يسمى الدربْب أساسات 439]ؽ/

بناء قدٙب على رأس قبة كىي أيضان العقبة إ٭با ىي لرجل فقط، كاآلخر يسمى درب السقم، 
فلما صعده بعد صبلة ا٤بغرب كقسم من معو ُب ا٤بوضعْب كعلى أهنم ٰبفظوهنما حٌب 

تصوؿ على ٧باط الَبؾ أخذىم اهلل ُب الظهراكين الصباح كتصل العساكر اإلمامية ك 
كالظبلمة ك٫بوىا، ٍب يتقدـ من يتقدـ للـز بيت ابن عبلء لقطع مواد صنعاء كالصرارة كٰبيط 

 بالسودة كمن فيها، ككاف ُب السودة

األمّب ٧بمد بوتج كغّبه، كاألمّب إبراىيم بن ا٤بعافا ُب ٫بو ألف كٟبسمائة نفر، كُب ا١ببل 
ة نفر أك ٜبا٭بائة نفر معظمهم ُب الظهراكين كالطاعة، فبلزموا سيدنا كآّاىدين ٫بو ستمائ

كأحاطوا ّٔم عند صبلة العشاء حٌب ضايقوىم، كقتل ٫بو أربعة أنفار من آّاىدين 
كاالنتظار لوصوؿ السادة كيصعدكف، فأشار األشرار من أىل شظب على األمّب ٧بمد بأف 

ُب الليل ففعل كلزموا رأس القبة كحالوا بْب الفقيو ٰبٓب يرسل ٧بطة من عنده من السودة 
كالسادة، كعظم األمر حٌب أحاطوا بآّاىدين من ثبلث جهات، كالرابعة اكتفوا بشاىق 



شرقي ينزؿ إٔب موضع يسمى ساؽ، كعظم األمر ككصل السادة ُب الليل إٔب الشيخ ٧بمد 
كها العجم، كحصلت مراماة بالبنادؽ كىو منتظر ٥بم ليصعد ّٔم ا١ببل فوجدكا القبة قد مل

غّب مؤثرة ُب الليل، فلما عرؼ ذلك الفقيو عماد الدين طلب من عنده من أىل الببلد 
كإذا ىم قد تفرقوا كقلوا ٓب يبق إال رجل منهم يسمى عبد اهلل الرحاؿ كٝباعة دكف العشرة، 

لقبة مائة بندؽ فبل فقاؿ ىذا ا٤بذكور: إذا أصبح الصباح كقد اجتمع من الظلمة ُب رأس ا
يقدر السادة على التفريج علينا لعسر ا٤بكاف، ك ىذه ا٣برابة الٍب ٫بن كأنت فيها كما ترل 

غّب حصينة كال فيها ماء كال غّب،ق فحصل من الرأم ا٣بركج فأمر سيدنا ٖبركج 
األصحاب من ىنالك كبقي إٔب آخرىم، كقطع فتائل ُب ا٤بتارس على أف أىل البنادؽ 

يها كرمى ببندؽ، كخرج آّاىدكف كاتصلوا بالسادة كالغارات بعد صبلة الفجر، ثابتوف ف
كضبط الظلمة ا١ببل حٌب ال مدخل إليو، فعاد السادة كآّاىدكف إٔب حبور عند موالنا 

 ٧بمد عليو السبلـ.

 ]فتح قدـ كجنب كبِب حنب األعواـ[
[ قدـ الذركة من بِب 440ك٤با يسر اهلل كصوؿ الشيخ مشس الدين القدمي كٝباعة من ]ؽ/

شاكر كمثل الشيخ صبلج بن ٨بارش، كالشيخ ٧بمد بن راصع فإهنم مهاجركف مع اإلماـ 
عليو السبلـ طلع السادة كالقاضي أٞبد حٌب اتصل بقدـ، كقتل من رتبة العجم ٝباعة، 
قدـ كمن آّاىدين ثبلثة أنفار كىزموىم بإذف اهلل سبحانو كتعأب، كاستقر القاضي أٞبد ُب 

كنفذ السادة الكراـ إٔب بِب حيش فلزموا مواضع منها قرف النود كاألكمة كا٤بدارة، 
كاستقامت حركب شديدة، ككاف قد طلع السيد ا٥بادم بن ا٢بسن بن اإلماـ شرؼ الدين 
صاحب كحبلف ٗبحطة من جنود الظلمة إٔب ا٢بصن ا٤بعركؼ بسيد العرايب فأحاط السادة 

بع، ككصل األمّب ٧بمد ٟبخم إٔب األعراـ كقد جعل فيو ٧بطة، الكراـ بو من ا١بهات األر 
ككاف أمر ليس با٥بزؿ كال زاؿ ا٢برب ليبلن كهناران حٌب كاد الفريقاف يتكادموف باألفواه، 
ككصلت األمداد من اإلماـ عليو السبلـ مثل الشيخ كىاف بن ٦بلي بن كىاف ككاف ُب 



من عند السيد أٞبد بن ا٤بهدم كالسادة  ا٤بدارة ا٤بتقدـ ذكرىا، ككصل عسكر من الشاـ
الذين لديو ُب ببلد خوالف مع حي الشيخ آّاىد عيسى بن ا٣بطاب، كعظم األمر حٌب 
أفرجوا عن ىادم بن ا٢بسن كمن معو، كخرجوا إٔب موضع يسمى خوالف قظوع، ككصل 

حقل من إٔب السادة كإٔب موالنا ٧بمد عليو السبلـ من ببلد حنب كببلد األقهـو كببلد 
يطلب القود كأف يوالوا اإلماـ عليو السبلـ إذا كصلهم أحد السادة الكراـ رضواف اهلل 
عليهم، فتقدـ إٔب ببلدىم السيد العبلمة ناصر بن ٧بمد صبح القا٠بي بعسكر ٫بو 

 أربعمائة نفر كالشيخ عيسى بن ا٣بطاب كمن أصحابو ٫بو

لد كحصنان أعلى منو يسمى ٠بع، كتقدمت الثبلث ا٤بائة أك أقل منو، فلزموا موضعان يسمى ق
٧بطة من الَبؾ إٔب مقابلهم موضعان يسمى نباش، ككاف الشيخ ابن عبلء قد كاثر ٗبواالتو 

جانب ا٢بق كتقدمت ٧بطة من العجم إٔب ٧بطة ابن عبلء مع ٧بطة األعراـ فرجع ابن عبلء 
لعجم، كنصح كىو الشيخ ٧بمد بن راشد بن عبلء عما كاف أعطى من نفسو كأعطاه ا

معهم اهلل ا٤بستعاف، فعظم األمر ككاف الطريق إٔب ا٤براتب اإلمامية بِب علي شظب ٍب بِب 
حي من بِب ا٢بارث قريبان من سفر يـو للربيد، كا٤براتب اإلمامية ٙبفظ الطريق من جهة 
السودة كمن جهة ببلد عفار فإف العجم أكثركا من الرتب كاستخداـ أىل الببلد فكانوا 

[ كىذه 441وف الرتبة منهم كمثلها من أىل الببلد، كيعطوهنم مثل العسكر، ]ؽ/ٯبعل
ٗبشورة أشرار العرب فإهنم فعلوىا ُب مواضع كابتدأكىا ُب أياـ جعفر، ٍب أكثرىا ٧بمد باشا 
حٌب أفسد كثّبان من العرب بذلك، ك٤با تبلزمت ا٤براكز كال تزاؿ ا٢برب من مغربة الظفّب من 

ر كنواحيو ٝبع اإلماـ عليو السبلـ إٔب كلده موالنا ٧بمد عليو السبلـ حجة إٔب مراتب ٟب
عسكران من األىنـو كمن غّبىم حٌب كثركا ُب ظليمة، كقد حصل اليأس من فتح شظب 
كببلد عفار فإ٘ب ٠بعت اإلماـ عليو السبلـ يقوؿ ٤بن أشار عليو بفتح ببلد عفار: ليفرج 

حصل ُب شظب، ككاف ُب ببلد عفار أمّب من عن ىذه ا٤براتب ال يكاد ٰبصل مثل ما 
العجم كاألمّب ناصر احملبشي كإب تدبّب تلك احملطة كقد ضبطها بالرتب كالعطاء فالصواب 



أف نرسل ىذه العساكر إٔب الولد ا٢بسْب حفظو اهلل يفتح ّٔا حجة إف شاء اهلل تعأب، 
 كليجد آّاىدكف ما ٰبملهم من القوت، كمنها حصوف حجة

أك كما قاؿ، فجهز السرايا إٔب حجة مع السيد آّاىد عز الدين ٧بمد بن ا٢بسن  متعطلة
احملرايب ككاف ُب مرتبة ا٤بوسم، كخلف مكانو عمو السيد ا٥بادم بن ٧بمد احملرايب ٍب أرسل 
القاضي مشس الدين أٞبد بن ٧بمد السلفي، ككاف ُب قدـ، كأرسل عوضو السيد آّاىد 

٢بمزم ا٤بعركؼ بسحلة رٞبة اهلل عليو كتابع العسكر كالغارات إٔب ا٤بطهر بن ناصر الدين ا
حجة، كجعل عليو السبلـ ببلد خوالف الشاـ كما إليها ٛبد إٔب بِب حيش كحنب بالدكؿ 

شهرين شهرين كسحار، كجانب بِب ٝباعة إٔب حجة، ك٤با تواترت األمداد إٔب موالنا 
رايب كاألىنـو إٔب قدـ القركات فأحاطوا ا٢بسْب رٞبو اهلل قدـ السيد ٧بمد بن ا٢بسن احمل

ىنالك، ٍب أرسل السيد حفظ الدين بن علي كالقاضي أٞبد بن ٧بمد السلفي إٔب حوإب 
الرنع كحصن ظفر، كجعل ُب الشاىل السيد مطهر بن صاّب بن ا٤برتضى سحلة ا٥بادكم، 

السهيل ٍب إٔب بِب كإٔب العبإب السيد علي بن عبد اهلل العبإب، ٍب أدخل رتبة إٔب جبل 
عكاب كإٔب حقنة كاجتمع ا١برب كلهم للجهاد مع اإلماـ عليو السبلـ كبقيت الرتب ُب 
الذنوب كمبْب ككوكباف ا٢برب ككوكباف قدـ كمشساف بِب عكاب كا١باىلي، ككاف ُب ىذه 

الرتب من جنود الظلمة فوؽ ٟبسمائة نفر من غّب أىل ىذه ا٢بصوف فإهنم منهم، 
الظلمة إٔب حورة، ككثرت ٧باطهم كأمدادىم كغزكا ا٤براتب اإلمامية، ككاف كاجتمعت جنود 

أعظمها قضيتْب حرب حصن ظفر كالرنع كالشاىل فإهنم دخلوا إٔب شوارع البلد، كحصل 
[ كقتل منهم فوؽ 442تبلحم، ٍب ىـز اهلل جنود الظا٤بْب إٔب قريب من ا٤بدرسة ]ؽ/

 ٞبلت إٔب اإلماـ عليو السبلـ.ا٤بائتْب كاحتز منهم ٫بو سبعْب رأسان، ك 

، كحصل  كاألخرل: كىي قبل ىذه خرجوا على السيد ٧بمد بن ا٢بسن احملرايب كاألىنـو
تبلحم مثل ذلك حٌب لقد قتل من آّاىدين أنفاران ضربان بالسيوؼ كىم ُب مواضعهم 
ن ثابتوف، ٍب كصلت األمداد كالغوائر فهزموىم إٔب قريب من حورة، كقتل منهم كثّب لك



دكف القتلة األكٔب كقل بعدىا شرىم ككانت ا٤براتب اإلمامية كما تقدـ من ا٤بواضع، ٍب 
حصل دخوؿ ببلد قراضة كاستقر الشيخ صاّب بن ٧بمد ٞبراف ُب ٪برة ٍب جرؼ ا٢بداد 

رداء للسيد حفظ الدين رٞبة اهلل عليهما، ككاف ىو أكؿ من فتح ببلد قراضة، ك٥بما فيها 
صل إٔب اإلماـ األمّب مطهر بن عبد الرٞبن ىاربان من صنعاء كأظهر حركب شديدة ٍب إنو ك 

التوبة كأنو يريد ا١بهاد، ككاف فيو رئاسة كلو هنضة كقدرة كما تقدـ من أخباره ُب حركب 
أخيو عبد الرحيم فجهزه اإلماـ عليو السبلـ من ا٥بجر، كىو متوجو للمخرج ا٤بنصور على 

سكران ليسوا بالكثّب ٍب جعل موالنا ا٢بسْب رٞبو اهلل ٧بطة عياف كما سيأٌب، كأرسل معو ع
على العسكر الذين توجهوا لفتح ببلد العة كببلد قراضة، ككاف ٩بن تقدـ لفتحها أيضان 
القاضي مشس الدين أٞبد بن ٧بمد السلفي كالقاضي عبد الرٞبن بن ا٤بنتصر العشيب، 

، كتابع اإلماـ عليو السبلـ إٔب كالشيخ آّاىد صاّب بن ٧بمد ٞبراف ُب قراضة كما تقدـ
ببلد العة السرايا، منهم الفقيو علي بن ٧بمد ا٤بخرُب كغّبىم فا٫باز عسكر كوكباف كمن 
إليهم من موضع يسمى شهمة ككعيلة كا٤بخاضة من ا١ببل األسفل من ببلد قراضة، كفيها 

ألنو طلع  تقلبات حٌب لقد طلع القاضي أٞبد بن ٧بمد إٔب بيت غذاقة كاهنـز إٔب حجة
 عليو الذين ٙبتو كا٫بدرت عليو ٧بطة أخرل من كوكباف، فلما كصل

األمّب مطهر بن عبد الرٞبن كصار إٔب حرؼ ا٢بداد من أسفل العة كما تقدـ، ككاف فيو 
السيد آّاىد حفظ الدين بن علي سحلة رٞبو اهلل، ك الشيخ صاّب بن ٧بمد ٞبراف رٞبو 

مقاتبلن ٥بم، كطلع مطهر إٔب ا٤بخاضة كاحتاز أىل كوكباف  اهلل كما تقدـ فهـز اهلل من كاف
ُب ا١ببل األسفل، كقتل منهم ُب بعضها ٫بو مائة كٟبسْب نفران كاستشهد ٝباعة، منهم 
ابناف للسيد حفظ الدين كآخراف من أكالد إخوتو، ٍب صعد مطهر بن عبد الرٞبن إٔب 

[، فلما انتظم لو 443ة ]ؽ/شهمة كغلظ عسكره كا٢برب عليو قائمة كحصن عوٕب للظلم
األمر بعض اإلنتظاـ كقد كثر عسكره ككانوا فوؽ األلفْب عاد إٔب شيء من أحوالو الذميمة 
ففر عنو أصحاب اإلماـ عليو السبلـ، كأحبوا عدـ البقاء قريبان منو فضبلن عن مكانو ك٧بطتو 



ٓب عبد الرٞبن بن فمع تفرقهم طمع العدك ُب قل تعاكهنم كتناصحهم فأحاطوا بالفقيو العا
ا٤بنتصر ُب بيت ا٢بذاعي موضعان ىنالك فأسر كقتل من أصحابو ٝباعة، منهم الفقيو 
الفاضل الشهيد عبد اهلل بن أٞبد اآلنسي ككاف من أىل الفضل، ك قربه ىناؾ مزكر 

مشهور، كأصيب الفقيو عبد الرٞبن بصائبة ُب عينو حٌب ذىبت كأخذ إٔب كوكباف ُب 
ٍب حصلت حركب شديدة كقد اختل أصحاب مطهر بن عبد الرٞبن،  ٝباعة من أصحابو،

ككاف قد غزا الشيخ صاّب بن ٧بمد ٞبراف رٞبو اهلل إٔب ٠بسرة العة ا٤بشهورة كانتهبها كأراد 
بذلك يزعزع ّٔم كٱبافوف من كراءىم فانقسم ا٤بقابلوف ٤بطهر بن عبد الرٞبن قسمْب، قسم 

خذالف أصحاب اإلماـ لو يعِب نفورىم عنو فأرسل ظهر ُب ا٢برب، كقسم كمْب كقد عرفوا 
 من كاف عنده لقتاؿ الظاىرين فقتلوا من جنود كوكباف ٝباعة كقد تعطل

ا٤بكاف فقصده بالكمْب كٓب يكن عنده من يدافع ّٔم فقاتل ىو كمن كاف عنده حٌب قتل 
رسلوه إٔب صنعاء أكثرىم، ككانوا ٫بو ٟبسْب نفران كأخذكه أسّبان كطلعوا بو إٔب كوكباف، ٍب أ

كبقي ُب حبسهم حٌب خرج حيدر باشا كما سيأٌب، كالشيخ صاّب بن ٧بمد ٞبراف 
كآّاىدكف اهنزموا من ببلد العة كاجتمع جنود الظلمة الذين ُب ببلد العة ٝبيعان، كقد 

كصل من عند الباشا األمّب أٞبد بن عبد الرٞبن أخو عبد الرحيم، ككاف مقدامان ذا معرفة 
جة فخرجت ا٤براتب ُب ليلتْب إٔب ا٤بعرب كبقي ٧بطتاف أحدٮبا ُب جبل عمرك بببلد ح

كمأذف، كاألخرل ُب ىجرة القيلة كمراتب ُب شرقي ا١برب ٗبوضع منها يسمى شامة، ٍب 
ىزموا بعد حرب شديد كصاركا إٔب ا٤بعرب، كبقي عند موالنا ا٢بسْب رضواف اهلل عليو 

هور عسكره، ٍب أرسل القاضي مشس الدين أٞبد أصحابو كالظفّب لو ىجرة، كمن أىلو ٝب
بن ٧بمد السلفي ٢بفظ جبل نيسا، ككاف ا٤بقابل لو رتبان ُب ببلد عفار بنظر احملبشي من 

العجم كالعرب، كقد قتلوا من آّاىدين ُب طريق ثعبلف كالفجرين كثّبان، كمن ذلك أنو كاف 
شاكشان من أصحابو يسمى مفرح  ُب ىجرة ككية من أسفل ببلد عفار رتبة فأرسل احملبشي

[ فناداه أىل التقدمة كاحملرس: من 444ُب ٝباعة من عسكره كقصد البلد ا٤بذكورة ]ؽ/



أنتم؟ فقالوا: ىذا عبد اهلل شاكش القوقعة من أصحاب اإلماـ ففتحوا ٥بم باب البلد، فلما 
، ٍب بعد نصف دخلوا البلد أكقعوا ّٔم كقتلوا منهم فوؽ عشرين نفران، ككانت قضية عظيمة

شهر أك أكثر طلب موالنا ٧بمد عليو السبلـ القاضي أٞبد بن ٧بمد السلفي إٔب حبور، 
 كبقي ُب نيسا مكانو السيد آّاىد ٧بمد بن ا٢بسن احملرايب

عافاه اهلل تعأب بعسكر األىنـو ككاف فيو حٌب انعقد الصلح الكبّب كما سيأٌب إف شاء اهلل 
 ظفّب فإنو ُب حكم ا٤بركز على ببلد الشرفْب.تعأب، كىذا ا٤بكاف تلو ال

كأما السادة ُب بِب حيش كببلد حنب كقدـ الذركة كما إليها من الرتب، فلما فرغت للعجم 
ببلد حجة كببلد كوكباف ألبوا ٧باطهم فاحتلت قدـ الذركة كببلد حنب، كقد بلغ اإلماـ 

يد فخر الدين ا٤بطهر بن ناصر عليو السبلـ أهنم قاصدكف قدـ الذركة كقد تقدـ أف فيو الس
الدين ا٢بمزم رٞبو اهلل ُب موضع يسمى معدة كقد أرسل موالنا ٧بمد عليو السبلـ أمدادان 

غّب نافعة، فعْب اإلماـ عليو السبلـ على الفقيو عماد الدين ٰبٓب بن صبلح الثبلئي 
جتمع األكلوف كأصحابو السادة كالفقهاء ا٤بدد فسار من ا٤بعرب إٔب نيسا، ٍب إٔب قدـ كا

كاآلخركف ٫بو ٜبانْب نفران فقط، ككاف شيخ الببلد الشيخ صبلح العنسي مع احملبشي ككاف 
٩بن يتقى شره فما دارت ٜبانية أياـ إال ك٘بهز األمّب ناصر احملبشي كأمّب من العجم، كمن  
 كوكباف غارة لغزك قدـ فلم ٰبصل مبلكثة حرب إال مع طلوع الفجر، كٓب يعرؼ آّاىدكف

ا٤بواضع الٍب دخلت فا٪بلت القضية على ا٥بزٲبة بعد طلوع الفجر، ككاف الفقيو عماد الدين 
قد كسر يده ٩با يتصل با٢بلقـو ا٤بسمى الَبقوة فلذلك سارع األصحاب ٖبركجو، كلقد 
رأيتو ُب حاؿ ا٥بزٲبة يعاِب أف يقدر على الصبلة فما أمكن كقد صليناىا مسايفة كيف 

 غّب اإلٲباء برأسو كىو قائم.أمكن كٓب يقدر على 

كأما رتبة جنب فإهنم جعلوا كمينان من كراء قرية قلد فلما خرج السيد ناصر كآّاىدكف 
خلفهم الكمْب كملك البلد فهـز آّاىدكف، كقتل منهم ٝباعة، كأخذت أمتعتهم الٍب  
ريقان ٓب كانت ُب البلد فاجتمعوا كخرجوا بعد مشقة، كالسيد ناصر كالشيخ عيسى سلكوا ط



يعرفها أصحأّما فأيسوا منهما فسألناىم عنهما، فقالوا: ال ندرم قتبل أـ أسرا، ككاف ُب 
[ قد أرسل إليو موالنا ٧بمد رٞبو اهلل 445أعلى من حصن حقل يسمى الشامخ ]ؽ/

السيد ٰبٓب بن لطف البارم من أكالد اإلماـ شرؼ الدين عليو السبلـ فحاصركىم مدة، ٍب 
جنب كقد طلع األمّب ٧بمد بوتج من السودة كالتقى باألمّب ٧بمد ٟبخم، ىزموا مع أىل 

كصار ىذا األمّب ُب الشامخ بعد ىزٲبة الرتب الٍب كانت فيو فخاؼ أىل العزائم كأىل 
الدين ال يطلع حصن بِب ا٢بارث ا٤بسمى العلكي فطلع إليو الفقيو عماد الدين رٞبو اهلل، 

لبارم كالسيد مطهر بن ناصر الدين كقد التجأ إليو كاجتمع إليو السيد ٰبٓب بن لطف ا
مكالف بِب ا٢بارث كجنب كقدـ، كاشتغل الَبؾ أخذىم اهلل بنهب تلك الببلد كخرأّا 

كخافوا مع اجتماع آّاىدين فكاف ذلك من ألطاؼ اهلل سبحانو كإمداده، فلما كاف آخر 
 اجتمع ا١بميع ٫بو من ذلك النهار كجد السيد الناصر كالشيخ عيسى كٮبا منفرداف ٍب

ٟبسمائة نفر، ككانت الطريق بِب حيي حصن ُب كادو أسفل بِب ا٢بارث، ككاف فيو الفقيو 
صبلح بن عابد الشهارم رٞبو اهلل كرتبة بنحو عشرة فرساف كمثلها بنادؽ من عند موالنا 

٧بطة من ٧بمد رضواف اهلل عليو ٰبفظوف طريق ىذه الببلد ا٤بذكورة فنزؿ عليهم أكؿ النهار 
 السودة كخيل، فحازكىم بعض النهار كٓب يظفركا منهم غرضان فارتفعوا

فخاؼ الفقيو صبلح كمن معو أف ٰبصركه فؤب مع كصوؿ الفقيو ٰبٓب كالسادة فاجتمع 
الرأم على حفظ ذلك ا٤بكاف كاالنتظار فيو للسيدين آّاىدين علي بن ا٢بسن بن شرؼ 

 اهلل كمن معهما ُب بِب حيش. الدين، كالسيد ٧بمد بن صاّب بن عبد
كلنرجع إٔب أخبارٮبا رٞبهما اهلل فإهنا نزلت عليهم احملاط ا٤بقابلة ٥بم ٍب األمّب ٧بمد ٟبخم 

بنفسو من الصرارة كأحربوىم طوؿ النهار كٓب ينالوا خّبان ككفاىم اهلل شر أكلئك األشرار، 
د العرايب، ٍب تقدـ السيد علي فلما دنا الليل أظهركا أهنم منحازكف إٔب ا٢بصن ا٤بسمى بسي

بن ا٢بسن رضواف اهلل عليو أماـ العسكر ُب سرعاف القـو يكفهم لّباعوا اآلخرين كيوزعهم، 
كالسيد ٧بمد بن صاّب الغربا٘ب ُب ساقتهم حٌب كصلوا إلينا طلوع الفجر، كاجتمع ا١بميع 



رب شظب ُب كصاركا، فكاف السيداف علي بن ا٢بسن ك٧بمد بن صاّب كما إليهما ُب ج
العمشة كما إليها، كالسيد ناصر كمن ذكر من السادة كالفقيو ٰبٓب ُب بِب علي ]مع[ رتبة 
من عند اإلماـ عليو السبلـ مع الشيخ سعيد بن صبلح، شيخهم عليها الشيخ عامر بن 

 [ السعيدم األىنومي.٥446بوس ]ؽ/

ف، كببلد سفياف ك٧بطة فصل: كأما أخبار ببلد الظواىر، كببلد حاشد، كبكيل، كببلد خوال
عياف فإف اإلماـ عليو السبلـ جهز إٔب ببلد خوالف ا٢باج مشس الدين أٞبد بن عواض رٞبو 
اهلل، فلما كصل إليها اختلفوا عليو فوصل إٔب اإلماـ عليو السبلـ منهم طائفة كدخل صنعاء 

القبائل بأف   عند العجم طوائف كقد أشرنا فيما تقدـ أف السيد ٧بمد باشا أفسد كثّبان من
كتبهم جوامك، كجعلهم كلهم عسكران ألجل أف نفعهم ٢بفظ ببلدىم آكد، فممن 

اصطنع من القبائل خوالف الثبلث القبائل بِب حرب كبِب شداد كبِب سحاـ حٌب بلغهم 
عددىم قريبان من األلفْب كجعل عليهم األمّب حسْب بن ٧بمد ا١بوُب ا٢بمزم كأمّب من 

شرار يصلوف من بيوهتم جبل اللوز كيقبضوف جامكية كثّبة كال العجم، حٌب لقد كاف األ
 يباتوف إال ُب بيوهتم.

   

 


